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موقف الغاوون
ال���غ���رائ���ب ال���ت���ي ت�����ص��ادف ال���داخ���ل اإل�����ى ال��م��وق��ع 
دم�صق  ف��ي  ال��ع��رب«  الكّتاب  ل���»ات��ح��اد  االلكتروني 
ذلك  على  وكعّينة  ح�صرها.  يمكن  وال  ب��ل  كثيرة. 
ات��ح��اد الكّتاب  اأع�����ص��اء  ب��اب »ت��راج��م  اأخ���ذ  يمكننا 

نة. العرب في �صوريا والوطن العربي« لتقديم عيِّ
»الدكتور رفعت االأ�صد«؟ نعم رفعت االأ�صد ما غيره 
ما يزال ع�صوًا اإلى اليوم في االتحاد، بل وبتعريف 
باأو�صمته  تذكير  م��ع  واح��ت��رام،  خ�صوع  على  ي��دّل 
البحوث  جمعية  »ع�صو  وب��اأن��ه  ال�صابقة  ومنا�صبه 
التي  الف�صل  ق���رارات  ر  نتذكَّ )ه��ل  وال��درا���ص��ات«! 
اّتخذها االتحاد بحق اأدباء مرموقين، وَدْفع بع�صهم 
االآخ��ر؟(.  بع�صهم  ع�صوية  ورف�ض  اال�صتقالة،  اإلى 
اأيًا  ال�صلطة  بمديح  مخت�ّض  واالتحاد  نفعل  ما  لكن 
كانت واال�صتزالم لها، ففي الباب نف�صه الذي نتحّدث 
عنه ال نجد ع�صر كلمات في ال�صيرة الخا�صة ب�صعراء 
مثل ريا�ض ال�صالح الح�صين و�صنّية �صالح... في 
حين نجد مطّوالت في ع�صو االتحاد العماد م�صطفى 
اإنها  االتحاد  قال  التي  واأو�صمته  ونيا�صينه  طال�ض 
وفي  كتابًا.   46 كتبه  عدد  اأن  في حين  و�صامًا   39
اأواًل  المعلومات  تحديث  على  الحر�ض  ه��ذا  مقابل 
الجارية  الم�صابقة  في  الفروقات  بخ�صو�ض  ب��اأول 
اإهمااًل  نرى  نيا�صينه،  عدد كتب طال�ض وعدد  بين 
وف��اة!!  تاريخ  بل  كتب،  اأ�صماء  لي�ض  لتحديث  تامًا 
محيي  البرادعي،  خالد  الحيدري،  بلند  ف��االأدب��اء: 
اأحياء  زال��وا  ما  الماغوط...  محمد  �صبحي،  الدين 

يرزقون في �صيرة االتحاد! 
اأما االأخطاء الطباعية فماأثرة كاملة. واإن كان ُيلحظ 
ال�صعراء،  على  االأخطاء  توزيع  في  االتحاد  »ع��دل« 
ُكِتَب  حين  ففي  االأخ�����ص��ام،  ال�صعراء  وخ�صو�صًا 
بزيغ«،  »�صوقي  هكذا:  بزيع  �صوقي  ال�صاعر  ا�صم 
ُكِتَب عنوان ديوان محمد علي �صم�ض الدين »ق�صائد 

بة...« هكذا: »ق�صائد مهرّية«! مهرَّ
حمانا الله �صرَّ االهتراء الذي يرتع فيه هذا االتحاد. 
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عندما  اأن��ن��ا  العربية  الثقافة  ف��ي  ال�صائعة  االأخ��ط��اء  م��ن 
ب�»النقد  بو�صفه  نقوم  م��ا،  نقٍد  قيمة  من  التقليل  نريد 
بو�صف كل كالم  العاّمة  تقوم  كما  تمامًا  ال�صحافي«. 

قليل القيمة وال�صدقّية باأنه »كالم جرايد«.
ُي�صار  للنقد االأدب��ي الغربي الر�صين  لكن ن�صَف التاريخ المرموق 
اإليه بو�صفه مقاالت من�صورة في مجاّلت و�صحف )بع�صها الكثير 
يومّي(. بع�ض تلك المقاالت اأحدث انعطافات كبرى في تاريخ النقد 
االأدبي. بل ويمكنني االإ�صافة بثقة اأن بع�ض تلك المقاالت كان �صيفقد 

الكثير من تاأثيره التاريخي لو لم يكن من�صورًا في ال�صحافة.
العّلة لي�صت في ال�صحافة، بل في فهمنا لها، في تلطيخنا لمعناها، 
و�صوء نّيتنا في فهم ه�صا�صتها ويومّيتها وزوالها. وطبعًا، الم�صكلة 
االأك�ص�صوار  خانة  في  وح�صره  النقد،  لمعنى  الغريب  فهمنا  في 
البربوغندا  م��ن  ك��ج��زء  النقد  فهم  واالأخ���ط���ر  ال��ع��ام��ة،  وال��ع��الق��ات 

االإعالمية لم�صلحة النافذين.
النقد ال�صحافي كان ليكون اآلية كبرى لنه�صة اأدبية لدينا، لوال اأنه 
تحّول اإلى خزعبالت لفظية جاهزة، مع توظيف �صخ�صي خدماتي 
لدينا  �صحافية  نقدية  مقاالت  َجْمُع  بات  مثاًل،  لذلك،  اأي�صًا.  جاهز 
في كتاب اأمرًا مدعاة اإلى الخّفة والغمز )ب�صبب خّفة تلك المقاالت 

من حيث   - تمامًا  العك�ض  على  االأم��ر  ه��ذا  اأن  في حين  تحديدًا(، 
الجّدية - في الثقافات التي بلغ فيها النقد مرحلة الن�صج.

التوافر  االأكاديمي  النقد  يمكن  ال  حيوية  ميزات  ال�صحافي  فللنقد 
اإلى   - عربيًا   - حّولناها  التي  الميزات  تلك  بال�صبط  هي  عليها. 
نقاط �صعف. فمن المعروف اأن ُكتب النقد االأدبي هي من فئة االأقّل 
مبيعًا حتى في البالد التي تزدهر فيها �صوق الكتب االأدبية. فاإذًا 
ال�صحافة هنا تمنح فر�صة انت�صار اأكبر للنقد االأدبي مع كل مقال 

مهم تن�صره.
اإزاء  الثقافية  ال�صحافة  ل�صعف  ك��ان  ما  اإذا  اأع��رف  ال  حالتنا،  في 
ال�صحافة ال�صيا�صية يٌد في ذلك. ال اأعرف اإذا ما كان فهمنا للمقالة 
ال�صيا�صية  كفعل ابتزاز وارتهان و�صطارة، قد اأّثر على فهمنا للمقالة 

الثقافية )النقدية( اأي�صًا.
من يظّن اأن ال�صحافة ال يمكن اأن تكون عميقة، ال يعرف �صيئًا عن 
ال  يكون حيويًا،  اأن  يمكن  ال  النقد  اأن  يظن  وم��ن  ال�صحافة.  روح 

يعرف �صيئًا عن روح النقد.
العالقة  باأهمية  نوؤمن  لم  اللذان  ال�صحافة  وم�صكينة  النقد  م�صكين 
بينهما، واللذان اعتبرنا زواجهما عابرًا وبال اأثر، واالأدهى... زواجًا 

غير �صرعي.

ال�صر�صور
غالبًا ما تنتابني الده�صة حين اأ�صمع عن موؤتمر لغوي ُيعَقد لتحديث 

اللغة العربية ولي�ض بين موؤتمريه �صعراء.
تقريبًا، هذه الموؤتمرات ت�صبه اجتماعًا ُيعَقد لروؤ�صاء معامل �صناعية 

من دون وجود مخترعين.
والحقيقة اإن اأزمة اللغة العربية تتعّلق بنهج تربوي اأواًل يقوم على 

اإق�صاء ح�ض االبتكار. بل وذّم مثل هذا الح�ض اإن ُوجد.
وتقريبًا، هذا هو حالنا مع ال�صعر اأي�صًا في تلك المناهج التي كّرهت 

االأوالد به.
بها فكرتنا  اأف�صدوا  التي  الخبيثة  التربوية  الق�صة  تلك  اأتذّكر  وهنا 
عن الحياة والفن والجمال، واأق�صد بها حكاية النملة وال�صر�صور: 
النملة تعمل �صيفًا، وتاأكل �صتاًء. وال�صر�صور ُيغّني �صيفًا، ويجوع 
ال�صر�صور  على  ي�صحكوا  اأن  االأط��ف��ال  على  النهاية  وف��ي  �صتاًء. 

وي�صخروا منه، واالأخطر اأن يحذروا نموذجه.
بالطبع ال�صر�صور هو ال�صاعر، ولي�ض مهمًا من تكون النملة. 

ال�صر�صور هو ال�صاعر الذي اأرادوا مّنا اأن ن�صخر منه ومن غنائه. 
ال�صاعر الُم�صتَخّف بدوره ومركزيته. ال�صاعر الوحيد الذي ي�صتطيع 

تطوير اللغة التي ال يمكن للنمل اأن ي�صير بها خطوة واحدة.

يكتبها
ماهر �شرف الدين

اأّيها ال�شعر اأّيها النثر
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لن اأ�صرد في الحقل، في الفالة، اأو في �صالة ال�صينما، 
اإذ على كتفي  اأن يطّل النهار.  اأو في خرافة الليل قبل 
كومة من الحطب الياب�ض، من حزمة الت�صاوؤالت، ومن خريف العمر 

قبل اأن ياأتي ال�صتاء، وقبل ب�صارة الربيع.
اأما ال�صيف فاإنني لديه ذلك الوله، ذلك االنعطاف نحو العري واأن 
اأترك ح�صاني في محّله االأخ�صر وحيث يكون الطعام، وحيث اأنا 
الفار�ض ال اأقهر اليتيم وال اأن اأقهر اأح��دًا وال �صيما ال�صهوة. واأن 
واأن  ال���وادي  اأه��ب��ط  واأن  ال�صم�ض  ون��ظ��رات  ال��ه��واء  اأذه���ب مرافقًا 
في  اأرج��ائ��ه،  في  واأدخ��ل  الباب  لي  يفتح  والنهر  واأغت�صل،  اأ�صبح 
�صحنه الوا�صع من الهم�صات، وربما تعق�صني �صمكة من المجال، 
واإنما  والكائنات  المرفاأ  اأغ��ادر  اأ�صعد وال  الغزيرة وال  ال��روؤى  من 
اإلى ما تحت واإل��ى ما يختبىء بين ال�صخور  لي ب�صيرتي تقودني 
د االأوق��ات، دعني  وفي الناعم من المياه. واأن��ت حار�صي في متعدِّ
اأ�صرب من الجاري، واأنا �صاأرتوي وال اأخاف من الغلطة، من الرواية 

ها االأخير. الما�صية اإلى مقرِّ
ة ثانية، اأ�صبع من رائحة الدلب، ومن الورقات ال�صاحكة،  ودعني، مرَّ
َتين حيث  ال�صفَّ اإل��ى  النظافة،  اإل��ى  مثلي  ج��اءوا  الذين  الرفاق  ومن 
الفخَذين  من  يطلع  يكاد  يزهر،  يكاد  الحب  وحيث  يتناثر،  االأن�ض 
من الجنبات النقية، وربما �صبّية واحدة اأو ملكات يعبرن االأر�ض 
الطرّية، يعبرن االأغ�صان وال�صمكات وينظرن نحونا، ول�صنا تمامًا 

عراة من كل حجاب، من كّل جراأة وكّل دوخة اأو دوار.

2
واأ�صمع االآن اأنينًا، اإذ اأخرج من هيكل الطبيعة واأرتمي على ب�صاط 
بل  قط،  �ص�راب����ًا  لي�ض  وه�و  لنا.  ويلمع  ناتىء  هو  ما  الواقع وعلى 
واأق�صد  الوجدان.  ج��دار  وتنطح  العقل  تجرح  اأ�صواك  الناتىء  اإن 
بالدنا،  في  الفنانين  اأو�صاط  في  ماأ�صاة  هناك  اأن  ه��ذا،  من مجمل 
في اأن هوؤالء �صاخوا اأو اقتربوا من ال�صفينة التي ت�صفر لهم وهم 
بعد ينتظرون من الدولة من االآخرين اأن يعطوهم بع�ض العطاء، واأن 

يح�صلوا على هدف بما يملكون من االأود.
اللقمة  �صوى  ذاك،  �صوى  الرحمة،  وما  الرثاء  وما  البكاء  هو  وما 
وال�صفاء واأن ي�صتروا دواء الأج�صادهم، وطالما تعبت هذه وانغم�صت 
ممّثلين  ال��وق��وف  وف��ي  م�صرحيات،  م��رم��ى  وف��ي  اأدوار  لعب  ف��ي 
فوا  النا�ض وخفَّ اأ�صحكوا  اأنهم جميعًا،  الم�صاألة  وممثالت. وكانت 

من اأوزارهم، وتمادوا في العمل حتى غياب ال�صم�ض وحتى طلوع 
القمر.

نزلوا  االإهمال ومن كونهم  اأوج��اع ال تحتمل، من  ة، في  اأنهم، كافَّ
ثم  �صخ�صيات،  وع��ن  ح���وارات  وع��ن  ات  من�صّ وع��ن  الخ�صبة،  عن 
كانت ال�صحراء، �صحراء القعود داخل البيت، داخل جدران، واأن 
جوا على الم�صوؤولين، على النظام العاثر، وال حمامة عزاء وال  يتفرَّ
فر�صة ليكون لهم قر�ض في العر�ض القائم، في اأن ي�صعروا باأنهم، 
وا من الر�صائل، من ال�صهادات، من االأمثال التي تبهج  مقابل ما اأتمُّ
الجمهور، حا�صرون في البهو وفي البال، في الخزانة الذهبية، في 
مق�صورة االأخبار والذين ي�صيفون والذين اأ�صافوا، على ال�صعيد 
هما  واأل���وان���ًا  اإ���ص��اف��اٍت  اإط��الق��ًا،  الفّني  ال�صعيد  وع��ل��ى  ال�صعبي، 

ر�صيدهم الباقي اأزهارًا على �صدر الزمن.

3
اج وذلك القوي في ميدانه، اأي  ولم اأَر، منذ �صو�صو الكوميدي الوهَّ
حركة نحو الخروج، نحو الحّرية، نحو الجّدية في عالم الم�صرح. 
وهذا الم�صرح، كانت له اأ�صواوؤه في المرحلة ال�صابقة و�صبه البعيدة، 
وكان �صو�صو وحده بل في مرافقة االآخرين من مواطنيه وزمالئه، 
يرغب في اإقامة خ�صبة �صيكون لها تاأثيرها وخمورها التي ت�صكر 
اأن ال تجلب الخا�صة  العطا�ض والتي تجلب الجموع. وال �صرورة 
والذين من المثقفين يهوون اللون ال�صاحك، واأن تكون القهقهة في 
راأ�ض التجاوبات، واأن ال مخافة من عدم اإقبال واأن يبرز ذلك اأجمع 
بروز الياقوتة، واأن يكون الم�صرح ذلك الحجر الكريم حجر الزاوية 
التي تبنى وتنه�ض على وقع الموهوبين وال�صاطرين في اأي وقت 

من الروزنامة.
اأن موت  الح�صاب. وال �صك  اأراد  البيدر مثلما  وال �صيء كان على 
�صو�صو في ذلك التاريخ الباكر، كان الطعنة النجالء في االأحالم، 
في م�صار الحركة التمثيلية الناتجة من �صرور النا�ض بها. وكان اأن 
التمثيل الفّني، حيثما هو، راح يتغّذى من المجتمع اللبناني، غذاء 
مقبواًل لكنه ينحدر انحدارًا غير مقّدر وال ينثني ولم يكن في ارتفاع 
واندفاع نحو م�صير جلل ونحو ما ي�صتهي من قّوة ومن طاقة على 
النمو واأن يغر�ض �صجرته في المرج المزدحم بالهموم والمزدحم 
ب��االح��ت��راب، وال��م��زدح��م ب��االخ��ت��ي��ارات. وك���ان اأن���ه بلغ م��ا بلغ من 
الن�صاط الذي، مع الجيل القديم، �صرب �صربته، ثم اآل الم�صرح اإلى 
برهة من االنق�صاع ال�صلبي، واإذا الجيل ال�صابق، حامل الكوميديا 

المبا�صرة االأداء، كاأنه يتال�صى، وكاأنه في ذروة الر�صى، وكان اأن 
الذين هرموا والذين في الكهولة والذين في ال�صيخوخة، اقتربوا من 

البطالة بحيث فاتتهم المنا�صبات الحّية.
واإذا في الماأ�صاة التي ن�صاأت جمرات الغ�صب، وجمرات ال�صراخ 
على الجميع، اأين نحن، اأين اللقمة، اأين ال�صحة، واأين واأين اإلى ما 

ال نهاية.

4
وال جواب عندي عما كان في االأم�ض الغابر، وال جواب اأي�صًا عن 
هنا  واأهتف  مماثل.  و�صع  في  هم  ال�صحافيين  الزمالء  من  الذين 
هتاف الحيرة وال�صوق اإلى ما ي�صعد ال�صحافي في بلده واأن يكون 
اآخ��ر غير ما هو فيه وما هو عليه. والعتاب هنا  به م�صيرًا  الالئق 
يعمدوا  لم  العمل،  على  وال��ق��درة  الم�صوؤولية  م�صف  في  الذين  اأن 
بعد اإلى اأن تكون الحال اأعلى واأعلى من الوجود المجاني، الوجود 
الجامد في نظام ال يخدم �صخ�صًا وال يخدم اأي اإن�صان من جراء ذلك 
الالمباالة ومن  الدهر و�صرب عليه كوؤو�صًا من  اأكله  الذي  الجمود 
االإ�صرار على اأن يكون ما يكون من ال�صياع في متاهة الال�صيء. 
ال�صحافيين،  اأن  على  الناحية،  هذه  على  الذهن  يتفّتح  اأن  ونرجو 
على مثال الفنانين، يدعونها كما هي، وال تفكير، منذ عهد النقيب 
الراحل والعزيز كرم ملحم كرم، �صوى الماألوف من التدابير، �صوى 
اأنهى  الذي  ال�صحافي  كل  يتَّ اأن  الم�صيق، �صوى  نلبث في هذا  اأن 
مهّمته و�صهادته، على القريبين منه، على فتات من االأيام المتوالية، 
واأن يكون، قبالة نقابة المحامين، ونقابة المهند�صين ونقابة االأطباء، 
في المقعد الثاني والثانوي، واأن يلحق ما يلحق من االأوهام، ومن 
ال�صراب الذي يظّل جذابًا اإلى دهليز من الخراب والعمى حتى ختام 

الرحلة.
ال�صحافيين. واأن  اأن��ه كذلك لدى جميع  يوؤخذ كالمي  اأن  واأرج��و 
ما اأقوله هو الطموح الكامن في عقل النقابة والقّيمين عليها. واأنه 
برغم ال�صراخ، هناك االأ�صدقاء في �صفوفهم، وكلهم اأحّباء، وما 
على ال�صامعين منهم �صوى االإ�صغاء، واأن يعكفوا على االقتراح، 
على م�صروع من ذلك القبيل، واأن نفّكر بتفاوؤل، بموّدة واأن نزرع 
االأمل، اأو اأن نحيي المبادرة من الداخل، من مر�صاد الخير والتفّهم 
واالإقدام على ما ن�صتطيع اإليه �صبياًل، واأن نك�صر القفل حيث نحن 
ثم  والجميل  الر�صيق  ال��غ��زال  م��رور  بالتغيير  ال��وع��د  يمرُّ  وحيث 

يختفي في العراء.

وال��ذي حمل  الفائت  العدد  الغاوون« في  اأث��ار »موقف 
عنوان »تطبيع الت�صلُّل«، ردود فعل مختلفة. وبعد �صكر 
جميع االأ�صدقاء الذين را�صلونا الإبداء راأيهم، �صلبًا اأو 

اإيجابًا، في هذا المو�صوع، اأكتب هذا التو�صيح ال�صروري.
ال يخفى على اأحد اأن ثمة مهرجانات عّدة ُي�صارك فيها اأدباء ومثّقفون 

عرب واإ�صرائيليون معًا.
ال�صوؤال اإذًا: لماذا رّكزت »الغاوون« على »مهرجان �صيت« تحديدًا؟

والجواب: نقطتان م�صتفّزتان ح�صلتا في هذا المهرجان:
االأولى، وجود �صعراء عرب بين الم�صاركين ممن زايدوا في ق�صية 
اأنف�صهم،  يعرفون  فهم  ه���وؤالء،  على  اأكثر  اأتكّلم  ول��ن  المقاطعة... 
وي��ت��ذّك��رون م�صرحياتهم اأم��ام��ي واأم���ام االآخ��ري��ن ي��وم ج���اوؤوا اإلى 

بيروت مت�صامنين.
المرتبطين  ال�صغار  العرب  ال�صما�صرة  اأح��د  قيام  الثانية،  النقطة 
العرب،  ال�صعراء  مع  االإ�صرائيلية  بالم�صاركة  بالتبّجح  بالمهرجان 

وكاأن في االأمر بطولة ما!
اإذًا، كان ال بّد من االإ�صارة اإلى ازدواجية هوؤالء البع�ض وانتهازيتهم. 

وكذلك االحتجاج على هذا العهر ال�صائد في �صناعة البطوالت.
واحد  ل�صبب  النقد،  في  عمومية  اعتماد �صيغة  اإل��ى  لجاأنا  ذلك  مع 
�صخ�ض...  الأي  ب��االأذى  ب  الت�صبُّ دون  الر�صالة  اإي�صال  وهو  فقط، 

وهذا لالأ�صف اأعطى مجااًل لمن يريد الت�صليل.
ثقافي  ونقوله عن �صرورة وج��ود موقف  قلناه  ما  اأم��ا بخ�صو�ض 
يواكب اأي فعل يجري في م�صاألة التطبيع، ف�صاأ�صرح هذه النقطة من 

خالل الحادثة االآتية:
قبل اأ�صهر قامت »دار الجمل« بترجمة رواية لعامو�ض عوز. لكن ذلك 
لالأ�صف لم يتّم من خالل موقف ثقافي، بل تّم من خالل االرتزاق 
ن�صرته  ال��ذي  التقرير  مراجعة  ال�صدد  هذا  في  واأرج��و  ل،  والت�صوُّ
الجمل«  »دار  اأن  عن   )2009 اآذار   7( تايمز«   »نيويورك  جريدة 
�صخ�ض  طبعًا  والمتبّرع  ب��ذل��ك...  للقيام  ماليًا«  »ت��ب��ّرع��ًا  تقا�صت 
موتور مت�صهين ا�صتغّل حكاية التبّرع ليقذفنا بموعظة عن »عظمة 

اإ�صرائيل« و»نه�صة ال�صعب االإ�صرائيلي«!!
اإذًا عو�ض اأن نعطي االآخرين در�صًا بترجمتنا اأعمالهم، نجعلهم هم 

من يعطوننا هذا الدر�ض!
�صوؤالنا كان فقط: لَم كل هذه المجانية؟
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الموت والُعري، لفرناندو 
غار�صيا مالمير�صا.

قاع  اإل��ى  الجانحة  ال�صفينة  النجذاب 
الق�صيدْة؛

ق نحو  الن����ج����ذاب ال�������ص���راع ال���م���م���زَّ
العا�صفْة؛

النجذاب �صرب القطا الهارب من نعمة الثلِج؛
الن��ج��ذاب ال��ح��ف��ل ال��م��ج��ن��ون ن��ح��و ن��ه��اي��ة درام��ّي��ة 

للم�صهِد؛
النجذاب القالع البعيدة اإلى محاربيها االأ�صّداء؛

النجذاب الحّرية في �صناديق الجنِّ االأزرق...
                 في قمقم الملك �صليماَن، 

اأنجذب نحو وجه الطفلة الزائغة ال�عيَنين 
                  تبحث عن مالذ بعد زلزال هييتي،

اأنجذب اإلى الجندب القتيل بين حطام االأغاني، 
�صة، اأنجذب اإلى كي�ض الدواء المعّلق في يد الممرِّ

امَتي االأوك�صجين ال�صاغطَتين على  اأنجذب اإلى كمَّ
التمامي في الم�صت�صفى  وجَهي ر�صيعَتي مهدي 

االإ�صالمي،
اأنجذب اإلى الحريق الذي ير�صل ر�صائله المبا�صرة 

للفراغ،
اأنجذب اإلى االأمل المقلوع من الجذوْر، 

اأنجذب اإلى �صراخ الج�صد ونفور الحلماْت، 
اأنجذب اإلى الموم�ض المتقاعدة في كازبالنكا،

اإلى الع�صفور المري�ض في �صيري النكا...
بة في حي »البركة«  ينية المغت�صَ الة الفلبِّ اإلى ال�صغَّ

بعمان،
كلَّ  نف�صه  يف�صح  ال��ذي  الكون  �صّر  اإل��ى  اأن��ج��ذب 

معجزة...
اأنجذب اإلى المراأة الم�صطهدة،

ئ دف�تَر اأحالمها، اإلى البنت المراهقة تخ�بِّ
حب  ر���ص��ال��ة  ع��ن  بحثًا  ال��م��وب��اي��ل  �صا�صة  �ض  تفتِّ

طائ�صة.

اأنجذب اإلى الغيوم التي ترك�ض من فزع ال�صم�ض،
اأنجذب اإلى روؤو�ض الجبال 

ئ نف�صها من �صياط مالئكة الريح. تخبِّ

ق منذ االأزل؛ اأنجذب اإلى الله يمنحني حزنه المعتَّ
ق العالم؛ اإنه �صالل الرع�ب يطوِّ

م الكرة االأفعوانية.  �صالل الموت يحطِّ
يموت النا�ض بال حروٍب،

وبال ذنوب يتوارون عن اأعين الكهنة،
ثم يعودون اإلى التمائم القديمة،

 ، اإلى ال�صاحرات الذاهالت عن م�صيرهنَّ
اإلى الحكماء يمتدحون مكا�صَب النذالِة،
ات. اإلى الذبول الب�صري في حديث الَجدَّ

 
اأنجذب اإلى النوم في �صرفة الن�صيان،

اأنجذب اإلى الحنين اإلى م�صهد البوؤ�ض على وجوه 
الالجئين، 

اإل����ى ���ص��ور ال��ق��ت��ل��ى ف���ي دي���ر ي��ا���ص��ي��ن، و���ص��ب��را 
و�صاتيال،

اإلى البّزات الع�صكرية المحترقة في طلعة مدر�صة 
موع. ال�صَّ

اأغر�ض َن�صاًل حاّدًا في )قلب الظالْم(، 
اأقطع راأ�ض العداوات ب�صّكين مثلوم.

���ص��اأن �صبط  ُيعلي  المهزوم  االأم��ي��ر  اإل��ى  اأن��ج��ذب 
االأع�صاب،

اإل�����ى ال��ح��ك��ي��م ال���ب���وذي ي��ق�����ضّ ج��دائ��ل��ه ق��رب��ان��ًا 

لل�صف�صاف،
اإلى الزاهد ال�صوفي ي�صتعير فقر العالم.

اأنجذب اإلى االأمل ال�صارد، 
اإلى الغراب المنبوذ،

اإلى طوفان نوح الجديد،
اإلى منظر الجواري بين يَدي االإيقاع،

اإلى ُح�صِن وجه الحكاية، 
اإلى بيارة البرتقال المنهوب.

اأنجذب اإلى الحياة قبل اآدم،
اإلى ال�صراب البالغ العط�ِض،

اإلى المجّرات البعيدة،
اإلى بدء الق�صيدة،

اإلى حالة ال�صطح قبل كتابتها،
اإلى ال�صفينة الجانحة،
اإلى ال�صراع الممّزق،
اإلى الحفل المجنون،

اإلى ال�صماوات البعيدة،
واإلى الندم الذي يخلِّفه الموتى.

مو�شى حوامدة

ما  الحديث عالقة ما مع مفهوم  ال�صعر  اإلقاء  لطريقة  هل 
الحديث  ال�صعر  اأن  نزعم  اأن  يجوز  هل  نف�صها؟  للحداثة 
ي�صتحّث التاأّمل وي�صتجيب اإلى الخفي الهادئ في الكائن 
في الوقت الذي ُيلقى به ب�صوت عاٍل، مفرط في تزويقاته ال�صوتية، بل 

حما�صي اأحيانًا؟
ال�صعراء العرب لق�صائدهم الحديثة وق�صائد  اإلقاء  الُمراِقب الأ�صلوب 
ل��ق��ط��ات على  ال��م��ن��اب��ر وال��م��ه��رج��ان��ات ال�صعرية )وم��ن��ه��ا  ف��ي  ن��ث��ره��م 
اأن هناك طريقة �صبه متماثلة  ب�صهولة،  العربية( ُيالحظ،  الف�صائيات 
د  في االإلقاء واأنها تذهب في ا�صتحثاث ال�صوت العالي والنبرة الم�صدَّ
عليها والوْقع ال�صارخ، بل الدرامي حتى لو تعلق االأمر بق�صائد نثرية 
ال وزن وال قافية فيها: اإلقاء ال يختلف في )�صكله ال�صوتي( كثيرًا عن 
اإلقاء ق�صيدة تقليدية، مع  ج الذي يمكن معاينته عند  ال�صوت المتهدِّ
اختالف درجات الدوزنة والتوقيع و�صراحته فح�صب. اإلقاء ال تاأّمل 
فيه وال �صوت داخلي )اأو اإيقاع داخلي( وال اختالف بين �صاعر واآخر. 
د، بظالل قليلة بين هذا ال�صاعر وذاك، من دون  ثمة نمط اإلقائي موحَّ

»قطيعة �صوتية« ُتماِثل القطيعة المزعومة مع روح ال�صعر التقليدي.
الم�صموعة في  العراقيين  ال�صعراء  بع�ض  ق��راءات  ير�صح من  ما  هذا 
بزّي  ن�صمعه،  وما  المحلية  الف�صائيات  تنقلها  التي  االأدب���اء«  »اتحاد 
اأفواه ال�صعراء الفل�صطينيين، وما �صمعناه هذا العام في  د، من  موحَّ
الطرفة، ح�صب  باب  في  يقع  ما  ومنها  منا�صبة،  من  اأكثر  في  تون�ض 
ق�صيدة  باإلقاء  مفرطًا  مًا  ترنُّ تون�صية  �صاعرٌة  ترنَّمت  حيث  ت�صّورنا، 
لت على ل�صانها  نثرها الحديثة، حتى اأن الفتحة في نهاية الكلمات تحوَّ
َك« ن�صمعها  هاًء: عندما تقول »اأنَت« فاإننا �صوف ن�صمع »اأنته«! و»اأحبُّ

كه« ب�صوت اأنثوي جهوري ال ينق�صه التحّدي. »اأحبُّ
مطربة،  �صادحة  طريقة  االإل��ق��اء:  ف��ي  طريقَتين  هناك  اأن  ظننا  وف��ي 
وطريقة رزينة هادئة. و�صنذهب اإلى الن�ض القراآني للتدليل على ذلك. 
فنحن نعلم اأن هناك فارقًا بين »التجويد« و»الترتيل« هو مثل الفارق 
�صعود  ال�صيخ  وطريقة  ال�صمد  عبد  البا�صط  عبد  ال�صيخ  طريقة  بين 

ال�صريم اإمام الح�رم ال�مك�ّي.
وال  اإ���ص��راف  غير  »م��ن  بالحروف  النطِق  تلطيُف  فهو  التجويد  فاأما 
ف«، واأما الترتيل فهو مرت�ب�ة من مرتب التالوة التي هي القراءة  تع�صُّ
غير  من  وتفّهم  مكث  على  القراآني  الن�ض  ق��راءة  يعني  وه��و  عمومًا، 

عجلة.
وهناك تف�صيالت اأخرى جّد مفيدة لل�صعر العربي المعا�صر مما يذكره 
فاأ�صرعها  القراءة«:  »�صرعة  ناحية  القراءات من  ترتيب  ب�صاأن  القّراء 

الحدر ثم التدوير ثم الترتيل ثم التجويد.

ولعلَّ الترتيل )ال�صريمي مثااًل ب��ارزًا( اأقرب اإلى ما ي�صطلحون عليه 
بالحدر، بينما التجويد فهو ال�صوت ال�صجّي والنغم العالي في قراءة 

عبد ال�صمد.
ل على ل�صان ال�صيخ عبد  اإن الن�ض القراآني، النثري، يمكن اأن يتحوَّ
البا�صط  عبد ال�صمد اإلى حقل للتنغيم الذي ي�صتحّث لدى الم�صتمعين 
المطمئنة  النف�ض  اأيتها  »يا  اأو  �صئلت...«  المووؤدة  »واإذا  قراءته  عند 
التي  الن�صوة  درج��ات  اأق�صى  مر�صّية...«،  را�صية  رّبك  اإلى  ارجعي 
واأريحّية:  اإعجابًا  ي�صرخون  وه��م  الم�صتمعين  األ�صنة  من  ن�صمعها 
»الله...«. بينما الن�ض النثري نف�صه فال ي�صتحّث لدى الم�صتمعين في 
قراءة ال�صيخ ال�صريم �صوى اأق�صى درجات الخ�صوع الروحانّي، حتى 

اأن هذا ال�صيخ نف�صه قد بكى ذات مّرة عند ترتيله »�صورة الفاتحة«.
ُيلقى  اأن  يمكن  نثريًا  ن�صًا  اإن  االآت���ي:  لفهم  �صرورية  المقاربة  ه��ذه 
بطريقَتين اثنَتين. ُجّل ال�صعراء العرب يبدون، في ما يتعّلق باالإلقاء، 
م  وكاأنهم من اأن�صار عبد البا�صط عبد ال�صمد: ال�صوت العالي الُمنغَّ
ر عن طبيعة اال�صتعارة وجماع اإح��االت اللغة  ال�صجّي الذي قد ال يعبِّ

الجديدة الم�صتخدمة.
بعبارة اأخ��رى، اإن هذا االإلقاء ي�صّب في مجرى معاك�ض للغة ال�صعر 

الحديث وق�صيدة النثر المحلية.
هناك من دون �صك عالقة بين »�صعر حديث« و»اإلقاء حديث«، بحيث 
ت�صتجيب  اأن  عليها  )ال�����ص��وت(  ا�صتخدام  طبيعة  اأن  ال��زع��م  يمكن 
اإطرابًا  اأق��ّل  للعالم  اأخ��رى  بروؤية  الم�صحونة  المحايثة  ال��دالالت  اإل��ى 

وتطريبًا.
اأو اإعالنًا خفيًا عن م�صروع  لنقل االآتي )يمكن اعتباره طرفًة اأخرى 
���ص��خ�����ص��ي(: اإن م��ق��ارب��ة ب��ي��ن »���ص��ع��ر ح��دي��ث« و»اإل���ق���اء ح��دي��ث« قد 
من  مقاطع   2000 عام  نقراأ  كنا  عندما  المتوا�صع  وعينا  في  انبثقت 
 Menga،( الرعوية«  »مينغا  بالفرن�صية  المكتوبة  الطويلة  ق�صيدتنا 
�صاألنا �صاعر �صديق  القراءة  بعد  la pastorale( في مدينة جنيف. 
�صاب غريب االأطوار، ماتيا�ض برومبيال، عن غرابة ت�صويتنا للمفردة 
الفرن�صية ونتائج مّطها، لنكت�صف اأننا لم نكن نفعل �صوى اإلقاء ن�ض 
ين تعّودنا عليهما. وجد برومبيلال في ذلك  فرن�صّي باإيقاع واإلقاء عربيَّ
طرفة ومفارقة )حداثوية( لي�صتعير هذه الطريقة »التجويدية« في اإلقاء 
ن�صو�صه بعدئذ، بينما اكت�صفنا نحن �صيئًا اآخر هو ما نقوله في هذه 
الكلمة. الفارق هو اأن برومبيلال ا�صتعار اإلقاءنا العربي للغة اأخرى من 
اأجل اأن ي�صهر عامدًا واعيًا ما ح�صبه مفاَرقة من مفارقات عالم الحداثة 
االأوروبي، بينما ال ن�صتعير نحن في الثقافة ال�صعرية العربية المعا�صرة 

�صيئًا من لغة اأخرى، بل نعاود النهل من منهج �صوتي قديم.

�شاكر لعيبي

في حوار جميل وطريف اأجراه ال�صاعر 
ال�صائق  م��ع  خ��ّدا���ض  زي���اد  الفل�صطيني 
الخا�ض لل�صاعر الراحل محمود دروي�ض 
)»القد�ض العربي«، 9 اآب 2010(، ورَد �صوؤال غاية في 
يرّد على  اأن  ال�صائق  الغرابة، حيث طلب خّدا�ض من 

اأدوني�ض!!
ا�صتوقفتني هذه الحادثة الأنني الحظُت بع�ض الع�صبية 
من بع�ض االأدباء الفل�صطينيين في م�صاألة التعامل مع 
ما قاله اأدوني�ض عن دروي�ض في حواره ال�صهير مع 

عبده وازن في جريدة »الحياة«.
تجاه  اأدون��ي�����ض  م�صاعر  حقيقة  ف��ي  ي�صّكك  ف��واح��د 
»كل  بالقول:  ��ره«  »ُي��ع��يِّ واآخ��ر  الفل�صطينية،  الق�صية 

نوبل واأنت بخير«، واآخر... واآخر...
بال�صعر وال�صعراء، وربما  تليق  »َفْزعة« ال  اأمام  نحن 

ت�صيء اإلى محمود دروي�ض اأكثر مما تفيده.
اأدوني�ض اأخطاأ في حّق محمد الماغوط، فهل ننتظر من 

ال�صعراء ال�صوريين اأن »يفزعوا« للماغوط؟
ننتظر من  فهل  �صقرا،  اأب��ي  واأخ��ط��اأ في ح��ّق �صوقي 

ال�صعراء اللبنانيين اأن »يفزعوا« الأبي �صقرا؟
واأخطاأ في حّق نجيب محفوظ، فهل ننتظر من االأدباء 

الم�صريين اأن »يفزعوا« لمحفوظ؟...
على هذا المنوال �صنكون قبائل اأدبية اأكثر مّنا اأدباء 

و�صعراء م�صتقّلين.
لماذا ال ُيناَق�ض اأدوني�ض في اأخطائه؟ ولَم يتحّول االأمر 

ة؟ اإلى نخوة وَحميَّ
ال��واج��ب ك�صف ه��ذه االأخطاء  اأخ��ط��اأ. وم��ن  اأدوني�ض 
غائب، والأن  الأن محمود دروي�ض  تحديدًا  ونقا�صها، 

ب. النقا�ض والنقد يخدمان م�صروعه اأكثر من التع�صّ
للناقد  الذكي والهادئ  ال��رّد  اإل��ى  اأ�صير هنا  اأن  واأود 
الذكرى  بمنا�صبة  اأ�صبوَعين،  قبل  حديدي،  �صبحي 

الثانية لرحيل دروي�ض، دون انفعاالت اأو نخوات.
اإل��ى  ُط��ِل��ب منه، دع��ا  �صائق دروي�����ض ف��ي رّده، ال��ذي 
اإقامة اأم�صيَتين، واحدة الأدوني�ض واالأخرى ل�»�صوت 
انت�صار  �صتكون  النتيجة  ب��اأن  ج��ازم��ًا  االأ���ص��ت��اذ«... 

لة على اأدوني�ض! الم�صجِّ
نتمّنى �صجااًل اأف�صل من هذا.

اأن�س بيطار
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لوغو مجلة »الكاتب 
الم�صري«.

»الكاتب الم�صري« هو ا�صم المجّلة التي ال يعرف عنها 
الجيل الحالي الكثير، ورّبما البع�ض منا لم ي�صمع بها 
اأ�صاًل. مجلة اأدبية �صهرية يراأ�ض تحريرها عميد االأدب 
العربي طه ح�صين، �صدرت بتمويل يهودي م�صري )عائلة هراري(. 
�صجال كبير راف��ق م�صيرتها التي دام��ت 32 ع��ددًا، حول عالقتها 
)وعالقة رئي�ض تحريرها( بال�صهيونية، ما اأدى في نهاية المطاف 

اإلى اإقفالها.
في اأكتوبر 1945، �صدر العدد االأول منها، وقد اأرادت - كما تقول 
عًا اأمام كبار االأدباء االأوروبيين واالأميركيين  - اأن تكون بابًا م�صرَّ
الذين اّتفقت معهم على اأن يكتبوا لها ق�ص�صًا ومقاالت ح�صرية، كي 

تنفرد بن�صرها بالعربية.
البرنامج الذي و�صعته المجّلة لنف�صها ُيبدي اهتمامًا بالداخل ي�صل 
ب الوطني االأدبي لل�»ال�صعب الم�صري اأول من كتب  حدود التع�صُّ

بالقلم«. َتِعد المجّلة بالمحافظة على دور الو�صيط 
ال��ث��ق��اف��ي ال����ذي ام���ت���ازت ب���ه م�����ص��ر ب��ي��ن ال�����ص��رق 

والغرب.
في اأعدادها االثنين والثالثين خا�صت المجّلة في 
اإغفال  العربي، قديمه وحديثه، دون  االأدب  غمار 
ط  االأدب االأجنبي. اأما التجارب ال�صاّبة التي تتخبَّ
ينت�صلها من  اأن تجد من  االأدب من غير  في دنيا 
عّبرت  كما   - اللجوء  فيمكنها  النور،  اإل��ى  الظلمة 
»الكاتب الم�صري« منذ عددها االأول - اإلى ح�صن 
م لهم �صوى اإنتاج  المجّلة. معاهدًة قّراءها باأاّل تقدِّ
قراءته  في  الجهد  في  وقارئه  كاتبه  فيه  يت�صاوى 

الغّث  االأدب  عن  ب�صفحاتها  الناأي  ارت��اأت  هنا،  من  وا�صت�صاغته. 
الذي تقذف به �صرعة االإنتاج. اإلى جانب هذا، اأطلقت اأقالمها ل�صعار 
ل العيَن  »الفّن للفّن«، محاولًة اللحاق به بكّل ما اأوتيت من حّرية ُت�صكِّ

ال�صاهرة على المقاالت كّلها. 
التي  المقالة  ف��ي  غ��ده  ب��راأ���ص��ه على  االأدب  االأم�����ض يطّل  ن��اف��ذة  م��ن 
اأم�صه  بين  العربي  »االأدب  عنوان  وحملت  االأول  العدد  بها  افُتتح 
وغده«، بقلم الدكتور طه ح�صين )بك(. �صفحات كثيرة اأدلى فيها 
االأدب و�صجونه.  �صوؤون  ما يخ�ّض  بدلوه في  العربي  االأدب  عميد 
لفت اإلى ما للحرب من تاأثير في االأدب. فالعالقة بينهما في راأيه، 
خًا  ملطَّ االأدب  يخرج  الحرب  اأنقا�ض  من  ج��ّي��دًا،  محبوكة  جدلّية، 
بدماء المعاناة. ين�صحب االأمر على الغرب والعرب معًا، طالما اأنهم 

ين�صوون تحت �صعار واحد: ُخ�ض حربًا ُتنتج اأدبًا. 

ثّم يالحظ ح�صين اأن االأدب العربي، في كّل طور من اأطواره، كان 
يتاأبَّط ذراع المرحلة التي ُولد فيها، وي�صير االثنان جنبًا اإلى جنب 
ف االأدب من  من غير اأن ي�صبق اأحدهما االآخ��ر. من هنا، �صُهل تلقُّ
المرحلة التي اأنجبته. فاأدبنا، بح�صب طه ح�صين، »قديم جّدًا وحديث 
جّدًا، قد اّت�صل قديمه بحديثه اّت�صااًل م�صتقيمًا ال انقطاع فيه وال 
الداخلي  العن�صر  اأبَوين ال ثالث لهما:  اإلى  الكاتب  ه  التواء«. وي��ردُّ
االأّمة  نف�صه ومن طبيعة  »ياأتيه من  االأدب، وهو  ينبج�ض  منه  الذي 
التي اأنتجته«، والعن�صر الخارجي الذي يتاأّتى من االحتكاك العربي 
اأحاطت  التي  المختلفة  الكثيرة  »ال��ظ��روف  وم��ن  اأخ���رى،  ب�صعوب 
بحياة الم�صلمين، واأّثرت فيها على مّر الع�صور«. وُيطلق على هَذين 
العن�صَرين ا�صَمي: التقليد والتجديد. ف�»اأدبنا العربي تقليدي لي�ض 
في ذلك �صّك، له طابعه العربي البدوي القديم، لم يخُل�ض منه قّط 
ولن ي�صتطيع اأن يخل�ض منه اآخر الدهر على رغم ما بذل االأدباء وما 

�صيبذلون من الجهود الهائلة الُم�صنية«. من هنا، �صيظّل االأدب، كّلما 
نهد اإلى تحديث، في حركة ارتداد وعودة اإلى تلك الجذور التقليدية 
لة اأو الخريطة الجينّية الكامنة فيه، ال ي�صتطيع منها فكاكًا.  المتاأ�صّ
غير اأن هذا ال يعني اأن كّل تجديد مكتوب عليه التبعثر مع الريح، 
الجمود. وقد  يبتلعه  اأن  العربي من  االأدب  اأنه خ�صبة خال�ض  ذلك 
عرف هذا االأدب كيف يحافظ في غالبية االأحيان على التوازن بين 

التقليد والتجديد. 
حاّفة  عند  يقف ح�صين  وت��ط��ّوره،  االأدب  ما�صي  ا�صتعرا�ض  ومن 
االأدب��اء  وا�صتقالل  الحّرية  من  بكثير  ين�صح  ي��راه  ال��ذي  م�صتقبله 
ا�صتّد �صاعدها.  اأّي رقابة مهما  للوقوف في وجه  الكافَيين  الذاتي 
كما يرى الكاتب اأن ن�صبة القّراء اإلى ارتفاع، مع اختالف م�صاربهم 
واهتماماتهم الثقافية. لذا، قد ت�صطّر �صّلة من االأدباء اإلى مما�صاة 

الغرق في االب��ت��ذال. فيما يولي بع�صهم االآخ��ر عنايته  ال��ق��ّراء ح��ّد 
بجودة الفّن على ح�صاب ذيوعه وانت�صاره غير اآبهين بر�صا من هنا 
اأو �صخط من هناك، ح�صبهم الفّن فقط. واإلى هوؤالء ينحاز ح�صين، 

فهم »هداة النا�ض وقادتهم اإلى الحّق والخير والجمال«. 
وال�صحف  وال�صينما  ال��رادي��و  »�صيف«  اإل���ى  ه  ينبِّ اأن  ين�صى  وال 
دهم في كّل  يتهدَّ االأدب��اء،  الم�صلَّط فوق رقاب  اليومية والمجاّلت، 
اآن اإذ ي�صتعجلهم االإنتاج كيفما اّتفق، �صاربًا عر�ض الحائط باالأناة 
النهاية، بح�صب ح�صين،  في  لكن  االأدي��ب.  لدى  توافرها  المطلوب 
اأرادوا  »متى  الكتابة  اإل��ى  وين�صرفون  الأدب��ه��م،  االأدب���اء  �صينت�صر 
هم، ال متى اأراد النا�ض«. وال ُيخفي الكاتب خوفه من �َصير االأدباء 
ثّمة  اأدبنا ما دامت  االأجنبية. لكن ال خطر على  الثقافات  في ركب 
»�صفوة من االأدب��اء تعرف كيف ُتالئم بين م�صادر الثروة االأدبية 
ر طه ح�صين ختامًا بدور االأدب العربي في  على اختالفها«. ويب�صِّ
من  العليا  ُمثلها  اإلى  ال�صعوب  ك�»قائد  الم�صتقبل، 

الخير والحّق والجمال«.
»تكافوؤ الفر�صة بين الِجّد والهزل« هو عنوان مقالة 
هة  �صاخرة كتبها اأحمد نجيب الهاللي، وتبدو موجَّ
اإلى طه ح�صين الذي نادى بتكافوؤ الفر�ض وبجعل 
التعليم كالماء والهواء. ومما قاله في مقالته تلك اإن 
تطبيق قاعدة تكافوؤ الفر�ض »يدّك نظام المجتمع 
الم�صري، الأن تعليم الفقراء ُيفقر االأغنياء، وفقر 
االأغنياء داهية دهياء«. وُيكمل الهاللي على النحو 
اأن  �صّيدي  ي��ا  عليك  يخفى  »وال  نف�صه:  ال�صاخر 
ن  البيِّ الخطاأ  وم��ن  المجتمع.  زينة  هم  المتعّلمين 
اأن نحاول تعليم ال�صعب كّله في�صبح ال�صعب كّله زينة«. ومن تطبيق 
قبول  تمنع  للعلم  ال�صادقة  المحّبة  اأن  عّنا  »غ��اب  الفر�ض  تكافوؤ 
الم�صاركة في المحبوب. فال ينبغي للعلماء اإن كانوا �صادقين في 
لوا للجهالء �صبيل م�صاركتهم فيه«. ويوافق  محّبتهم للعلم اأن ي�صهِّ
الأنهم  وذلك  االأغنياء،  قبل  الجّنة  يدخلون  الفقراء  اأن  على  الهاللي 

بب�صاطة »يموتون قبلهم«. 
في العدد االأول اأي�صًا كتب توفيق الحكيم مقالة بعنوان »الَخلق في 
الفّن«، يعار�ض فيها المقولة ال�صائعة عن اأن الخلق هو »اأن ُتخرج 
من العدم وجودًا«. بل العك�ض هو ال�صحيح، اأي اأن »تنفخ روحًا في 
ماّدة موجودة«. ف�»ال �صيء يخرج من ال �صيء. كّل �صيء يخرج من 
كّل �صيء«. من هنا، ال يكون االبتكار الفّني باأن »تطرق مو�صوعًا لم 
ي�صبقك اإليه �صابق، بل االبتكار هو اأن تتناول المو�صوع الذي كاد 

ماريا الها�شم

يبلى في اأ�صابع ال�صابقين، فاإذا هو ي�صيء في يَديك بروح من 
ُيلب�صه  الذي  الجديد  »الثوب  ذلك  اإاّل  الفّن  لي�ض  لذلك  عندك«. 
غير  الخلق  من  النوع  ه��ذا  ك��ون  مع  القديم«،  للهيكل  الفّنان 
اأ�صقَّ االإتيان بجديد في مو�صوع  ف�»ما  ي�صير على االإط��الق، 

غير جديد!«. 
»تكون  اأن  هو  تبتكر  ف��اأن  �صخ�ض �صاحبه،  واالبتكار �صنو 
االأدب��اء  قناة  من  هنا  الكاتب  ويغمز  نف�صك«.  ق  تحقِّ اأن  اأن��ت، 
الذين يتجلببون برداء الكبار الذين �صبقوهم، اإذ ُبهروا بنورهم 
حين  الخا�ّض.  ال�صخ�صي  ابتكارهم  جانبًا  فطرحوا  ال�صاطع 
هون  ينف�ض هوؤالء عنهم ما علق من اآثار الكبار عليهم، ويوجِّ
ث عن ظهور  ال�صربات القا�صية اإليهم، عندها فقط يمكن التحدُّ
»ال�صاعر المبتكر«. من هنا كان على النقد، بح�صب الحكيم، 
تجارب  �صوء  في  خطاه  �ض  يتلمَّ ال��ذي  الفّنان  بداية  يعي  اأن 
له وحده، حيث  لنف�صه طريقًا  لي�صّق  د خطاه  االآخرين، وي�صدِّ
ل فيها. الفّنان في راأي الكاتب، »يظّل  الإبداعه فقط حّق التجوُّ
يبحث عن ذاته و�صخ�صّيته، اإلى اأن يجدها في�صبح �صجينها«، 
ذي  خالق  »ك��ّل  اأن  ذلك  وال�صخ�صية«،  الطابع  ماأ�صاة  و»تلك 

اأ�صلوٍب �صجيُن اأ�صلوبه«.
ولل�صيا�صة ن�صيب في »الكاتب الم�صري«. ففي مقال بعنوان 
»في اأفق ال�صيا�صة العالمية، م�صكلة الم�صاي�ق« ي�توّقف محمد 

رفعت عند عدد من الم�صائق ال�صهيرة قديمًا وو�صع دول اليد عليها 
بح�صب تناوب م�صالحها. ثّم تنقلنا مقالة »الحرب والجامعات في 
بريطانيا« ل�صليمان حزين اإلى َدور الجامعات البريطانية في الحرب 
وال�صرق  العظمى  »بريطانيا  مقال  على  نقع  كذلك  ال�صلم.  في  كما 
االأدنى« لطه ح�صين الذي ينطلق من تناُف�ض بريطانيا وفرن�صا على 
العالقة  نوع  الت�صاوؤل عن  اإلى  االأدن��ى وخ�صو�صًا م�صر،  ال�صرق 
الثانية  العالمية  الحرب  و�صع  اإث��ر  بم�صر  بريطانيا  �صتجمع  التي 
اأوزارها. اإلى جانب مقال محمد عبد الله عنان »م�صتقبل اآ�صيا بعد 
ل خريطة اآ�صيا بعدما  �ض اإلى اإعادة ت�صكُّ هزيمة اليابان« الذي يتعرَّ

اأطاحت الحرب العالمية الثانية بالمّد الياباني.
واإلى الِعلم مع مقالة »القنبلة الذّرية وانعدام الذّرة« للدكتور محمد 
ة. و»حول خلق اآدم«  م بحثًا مقت�صبًا عن الذرَّ محمود غالي الذي يقدِّ
عّدة  ومعتقدات  �صعبية  ق�ص�صًا  فيها  د  تفنِّ القلماوي  ل�صهير  مقالة 

اأحاطت باآدم، ُتجلي بو�صوح نظرة ال�صعوب اإلى هذا المو�صوع.
وفي ال�صعر نقراأ ق�صيدة »اأنِت كالنا�ض« لعبد القادر القط، و»عيد 

اأول اأبريل« لعزيز فهمي...
بول  الفرن�صي  ال�صاعر  عن  ح�صين  لطه  بحث  يطالعنا  النقد  وف��ي 
حين  في  العقل«،  »�صاعر  الفرن�صيون  ي�صّميه  ك��ان  ال��ذي  فاليري 
ارتاأى ح�صين ت�صميته »عقل ال�صعر«، والت�صميتان تكّنيان عن حياة 

اأديب »كانت �صباقًا بينه وبين االأدب«. 
الم�صري«،  »الكاتب  تعالجها  التي  اأي�صًا  االأدبية  المو�صوعات  من 
برنار  لرينه  الحرب«  اأثناء  ال�صوفياتي  االتحاد  في  ة  الق�صّ »اأدب 

ماركيه، بتعريب ح�صن محمود. 
�صدر 32 عددًا من »الكاتب الم�صري« التي حظيت باإجماع واعتراف 
تها واالأ�صماء الالفتة  كبيَرين بقيمتها االأدبية عبر المقاالت التي �صمَّ
لت �صفحاتها )توفيق الحكيم، لوي�ض عو�ض، �صّيد قطب،  التي ذيَّ
�صهير القلماوي...(، ما جعل لهذه المجّلة دورًا اأدبيًا ال ُي�صتهان به 

في االأو�صاط الم�صرية والعربية. 
لكن ال�صتار اأُ�صدل نهائيًا عن المجّلة في مايو 1948، اأي عام النكبة. 
وقد بدا االأمر طبيعيًا جدًا، اآنذاك، ذلك اأن تمويل »الكاتب الم�صري« 
كان من عائلة هراري اليهودية الم�صرية التي ُي�صتَبه بانتماء اأفرادها 
اإلى الحركة »ال�صهيونية«. وفي هذا ال�صياق تزعم الدكتورة عواطف 
عبد الرحمن في مقال لها بجريدة »العربي« اأن اإغالق المجلة »كان 
العالمية،  ال�صهيونية  المنّظمة  لتعليمات  تنفيذًا  اآن���ذاك،  المطلوب 
ال�صهيونية،  با�صم  تنطق  م�صرية  �صحف  اإ���ص��دار  ع��ن  ��ف  ال��ت��وقُّ
اأو  قو�َصين  ق���اب  ك���ان  فل�صطين  ف��ي  لليهود  ال��ق��وم��ي  ال��وط��ن  الأن 
دوره��ا  ت  اأدَّ قد  كانت  م�صر  في  ال�صهيونية  الدعاية  والأن  اأدن���ى، 
»اإ�صرائيل«  المعروفة  �صحفها  ب�صدور  الع�صرينيات،  منذ  كاماًل 
االأخ���رى  ال�صحف  ع��دا  العربية،  باللغة  الناطقَتين  و»ال�صم�ض« 
يحمل  كامل  كتاب  الرحمن  عبد  وللدكتورة  بالفرن�صية«.  الناطقة 
1954« ت�صير فيه   - عنوان »ال�صحافة ال�صهيونية في م�صر 1897 
اإلى اأن »الدعاية ال�صهيونية في م�صر قد اعتمدت في بداية القرن 
على ال�صحافة الم�صرية وخ�صو�صًا بعد عقد موؤتمر بال 1897«. 
�صت لحملة عنيفة من  وتلفت اإلى اأن مجّلة »الكاتب الم�صري« »تعرَّ
همة  جانب بع�ض ال�صحف الم�صرية مثل »م�صر الفتاة« وغيرها، متَّ
اإ�صدارها  الهدف من  ال�صهيونية، واأن  لل�صيطرة  بالخ�صوع  اإّياها 
الحركة  لم�صلحة  الم�صريين  المثّقفين  ا�صتقطاب  على  العمل  هو 
االإ�صرائيلي في  العربي  ال�صراع  اإزاء  ال�صهيونية و�صراء �صمتهم 
في  الم�صري«  »الكاتب  �صدور  الرحمن  عبد  وُت���درج  فل�صطين«. 

�صياق »االختراق ال�صهيوني الثقافي لم�صر«.
وطه ح�صين )1889 - 1973( نف�صه، ُرويت عنه اأخبار ال تن�صب 
في عالقته مع الحركة ال�صهيونية، فقد كانت له معها »باع طويلة« 
والحركة  كيهود  اليهود  بين  اأحيانًا  وا�صح  خلط  )مع  ُي��روى  كما 
ال�صهيونية كحركة �صيا�صية(. ويرّد البع�ض بدايات اّت�صال ح�صين 
العلم من  ب  يت�صرَّ ال�صوربون«  يوم كان في كنف »جامعة  اإلى  بها 

اأ�صاتذة يهود وم�صت�صرقين. وقد اأزاح اأنور الجندي النقاب 
عن هذا االأمر في اأكثر من كتاب له )»محاكمة فكر طه ح�صين« 
»تاريخ  لكتاب  ح�صين  كتبها  التي  بالمقّدمة  رًا  مذكِّ مثاًل(، 
اليهود في بالد العرب في الجاهلية وبالد االإ�صالم« لموؤلِّفه 
اليهودي اإ�صرائيل ولفن�صون العام 1927، وقد كان الكتاب 
اأ���ص��رف عليها ح�صين نف�صه في جامعة  اأط��روح��ة دك��ت��وراه 
القاهرة. كما ن�صرت »دار الكتاب الم�صري« كتاب »العقيدة 
ح�صين  بترجمة  اأي�صًا،  اليهودي  لجولدزيهر،  وال�صريعة« 
»في  ال�صهير  كتابه  فكرة  اأن  ي��رى  البع�ض  اإن  بل  العربية. 
ال�صعر الجاهلي« )المنحول(، انتحلها اأ�صاًل من الم�صت�صرق 
اليهودي الفرن�صي مرجليوت، كاره االإ�صالم، والذي �صبق 

ح�صين اإلى االإطاحة ب�صدقّية وجود ال�صعر الجاهلي.
اإلى ذلك، �صبق لعميد االأدب العربي اأن األقى محا�صرة في 
حول   ،1944 العام  االإ�صكندرية  في  االإ�صرائيلية  المدر�صة 
اإعجاب  اإث��ر  ر  ت��ق��رَّ وق��د  العربي.  واالأدب  اليهود  مو�صوع 
اإط���الق  ال��م��ح��ا���ص��رة،  بم�صمون  ال��م��در���ص��ة  على  القائمين 
َتين في م�صر تحمالن ا�صم طه ح�صين.  جائزَتين اإ�صرائيليَّ
وكذلك  َتين،  مرَّ اإ�صرائيل  بزيارة  قام  اأديبنا  اإن  يقال  اأي�صًا 
الجامعة العبرية في القد�ض. وقد تّمت ترجمة كتاب »االأّيام« 
اإغ��ف��ال االّت��ه��ام��ات التي طاولته  اإل��ى العبرية. ه��ذا م��ع ع��دم 

بخ�صو�ض الدور الذي ا�صطلعت به مجّلة »الكاتب الم�صري«.
وقد دافع طه ح�صين اآنذاك عن عمله في مجّلة اأ�صحابها يهود بالقول: 
»خال�صة الق�صّية اأن �صبعة من اليهود الم�صريين ا�صتركوا في عمل 
ونقل  قديمه وحديثه،  العربي،  االأدب  ن�صر  قوامه  رف،  �صِ تجاري 
الجّيد من االآداب الغربية اإلى لغة ال�صاد. وطلبوا اأن اأكون م�صيرهم 
نت اأن  في ذلك، فقبلُت بعدما ا�صتق�صيت واأح�صنت اال�صتق�صاء وتيقَّ
�صل بال�صهيونية من قريب اأو بعيد.  �صل وال يمكن اأن يتَّ االأمر ال يتَّ
ى من �صاء اأن يجد في المجّلة اإ�صارة اإلى ال�صهيونية اأو  واإنني اأتحدَّ
تاأييدًا لها. ومن يدري؟ لعّل خ�صوم هذه المجّلة يبهتون في يوم من 
االأّيام حين يرون فيها خ�صومة عنيفة لل�صهيونية، وهجومًا عنيفًا 
على ظلمها، ودفاعًا عن العرب في وطنهم فل�صطين«. مع العلم اأن 
الوعد بقي وعدًا، ال يجد اإلى اأر�ض التنفيذ ارتطامًا. ال بل اإن العك�ض 
قها بما يكفي  هو الذي حدث، اإذ ياأخذ البع�ض على المجّلة عدم تطرُّ

اإلى ما يتعلَّق بفل�صطين. 
اأخ��رى، تجد هذه الوقائع لدى طائفة من النّقاد واالأدب��اء  من جهة 
اأنه ال يجوز التلويح  اإذ يرى ه��وؤالء  اأديبنا.  تبريرًا يحفظ ماء وجه 
وزمانها.  �صياقها  ع��ن  بمعزل  ال�صهيونية  م��ع  ح�صين  ط��ه  بعالقة 
فالتعاي�ض اليهودي الم�صري كان �صائدًا في تلك الحقبة التي �صهدت 
ت�صلُّم اليهود مراكز �صيا�صية واقت�صادية كبرى في م�صر. ف�صاًل 
نة  عن اأن المطامع اليهودية في اإقامة وطن لهم في فل�صطين لم تكن بيِّ
ف المجّلة هو انك�صاف  بعد. وتذهب هذه الطائفة اإلى اأن �صبب توقُّ
اك ا�صتقالته  اإذَّ م  اأمام طه ح�صين الذي قدَّ تة  اآل هراري المبيَّ نّيات 

على الفور.
لكن ال�صوؤال: هل كان يجب انتظار ُم�صيِّ ثالث �صنوات منذ اأول 
اإل��ى  االأخ��ي��ر، حتى يفطن ط��ه ح�صين  ع��دده��ا  اإل��ى  للمجّلة  ���ص��دور 
الحقيقة؟ هو الذي اّتخذ ال�صّك منهجًا في كتبه و�صبياًل اإلى اليقين، 

اه جانبًا في ق�صّية »الكاتب الم�صري« واأ�صحابها؟ لَم نحَّ

طه ح�صين، ر�صم: �صحر برهان.
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تخطيط 
لخارم�ض.

 1905 العام  �صاعر وناثر وكاتب م�صرح رو�صي. ولد 
�صتالينّي في مدينة  في بطر�صبورغ وم��ات في معتقل 
ل��ي��ن��ي��ن��غ��راد ال��ع��ام 1942 م��ن ���ص��ّدة ال���ج���وع. ���ص��ارك 
االآخ��ري��ن،  وق���راأ �صعره و�صعر  ع���ّدة،  اأدب��ي��ة ج��دي��دة  ف��ي تجّمعات 
على  ال�صعرية.  واالأم�صيات  العامة  ال�صاحات  في  كمايكوف�صكي، 
نف�صه،  الم�صير  ال��ذي الق��ى  م��ع �صديقه   1927 ال��ع��ام  �����ض  اأ���صَّ اأن��ه 
الك�صندر فيدن�صكي، مجموعة داخل »اتحاد االأدباء الرو�ض« ا�صمها 
»ت�صوير  هو  والهدف  الحقيقي«،  الفن  »اتحاد  اأي   »Oberiou«
العالم على نحو يمو�صعه بو�صوح«. اعُتقل مّرات عديدة، اإما ب�صبب 
�صة  فة. القت كتبه المخ�صّ و�صاية واإما ب�صبب كتاباته العبثية المتطرِّ
�صة«  »المخ�صّ كتاباته  اأن  اإال  الجميع.  واإع��ج��اب  �صهرة  لالأطفال 
ن�صر  اأن يجد دار  ال�صعب  اإذ كان من  بقيت مخطوطات،  للبالغين 
الواقعية  لفر�ض  ال�صتالينية  الحملة  بعد  خ�صو�صًا  لها،  مجلة  اأو 
اال�صتراكية اأ�صلوبًا على جميع االأدباء. وكان من الممكن اأن ت�صيع 
كل كتاباته هذه لو لم يذهب �صديقه المو�صيقار ياكوف درو�صكين 
اإلى �صّقته، في اليوم التالي لوفاته، ويجمع كل الدفاتر والمخطوطات 
في حقيبة كبيرة ويحتفظ بها اإلى اأن يذوب جليد ال�صتالينية بحرارة 
الذي   )1961( ال�صوفياتي«  ال�صيوعي  للحزب  الع�صرين  »الموؤتمر 
اأدان الحقبة ال�صتالينية وممار�صاتها القمعية خ�صو�صًا �صّد االأدب. 
فترة  تنتظر  اأن  عليها  كان  اأنه  اإال  تظهر،  كتابات خارم�ض  فاأخذت 
»البيري�صترويكا« في اأواخر ثمانينيات القرن الما�صي، كي تظهر 
اأ�صبح  بحيث  االنت�صار  وا�صع  بقبول  تحظى  جعلها  كاماًل  ظهورًا 
به  ين  المخت�صّ اأح��د  اإن  ويقال  علم.  على  ن��ار  من  اأ�صهر  خارم�ض 
الموجودة  خارم�ض  كتابات  كل  ي  لتق�صّ بولي�صي  �صبه  بعمل  ق��ام 
فاأف�صى  العالم  �صعيد  على  اأما  ال�صتالينية.  المخابرات  ملّفات  في 
واالألمانية،  باالإنكليزية  الكتب  ع�صرات  اإل��ى  ب��ه  الهائل  االهتمام 
وباالأخ�ض بالفرن�صية حيث �صدرت قبل عام مختارات من كتاباته 

في مجّلد يقرب االألف �صفحة.
غالبًا ما يطلق م�صطلح »العبث« على اأعماله اإلى حّد اأن بع�ض النّقاد 
اعتبروه رائد اأدب العبث االأول. اإال اأن العبثية التي تت�صم بها كتاباته 
العالمية  الحرب  بعد  الذي تجّلى،  العبث  اأدب  تختلف جوهريًا عن 
عن  ناجم  االأخيَرين  هذين  فعبث  وبيكيت،  يون�صكو  ل��دى  الثانية، 
خارم�ض  عبث  بينما  بالكافكاوية،  متاأّثر  اأن��ه  كما  بالياأ�ض  ال�صعور 
يحّول كل �صيء اإلى عبث على اأمل الو�صول اإلى الت�صامي، وهو متاأّثر 
باأدب لوي�ض كارول. لقد كتب خارم�ض في اإحدى دفاتره مو�صحًا 
موقفه: »ال تعنيني اإال التّرهات، وما ال ينطوي على اأي معنى عملّي، 

وتعنيني الحياة بمظهرها الالمعقول، وال اأطيق كلمات مثل: البطولة 
والحما�صة واال�صتب�صال والج�صارة واالأخالق والطهارة والمداهنة 

والمجازفة«.
تتراوح كتابات خارم�ض النثرية بين الق�ص�ض الق�صيرة والروايات، 
بامتياز  نثر  ق�صيدة  كاتب  يعتبره  من  وثمة  وال�صظية،  والم�صرح، 
اأغلب  تلّبي في  خ�صو�صًا في مجموعته المعنونة »ح��وادث«، فهي 
وخ�صو�صًا  وال��ت��وّت��ر،  االإي��ج��از  النثر:  ق�صيدة  معايير  االأح��ي��ان 
ون�صو�صه  ك��ت��اب��ات��ه.  معظم  ت�صّكل  الناحية  ف��ه��ذه  ال��الغ��ر���ص��ي��ة، 
خذ ال�صرد طريقة للو�صول اإلى الالمعنى، بحيث  المختارة، هنا، تتَّ
ال يعود لل�صرد اأّي وظيفة مفهومية واإنما فقط وظيفة بنيوية. هنا 15 

ن�صًا فالتًا من قوانين االأجنا�ض االأدبية المعروفة كّلها. 

ب�صدد بو�صكين
ي�صّق عليَّ اأن اأقول �صيئًا عن بو�صكين الأ�صخا�ض ال يعرفون اأيَّ �صيء 
عنه. فبو�صكين �صاعٌر عظيم. نابليون اأقّل عظمة منه. وب�صمارك ال 
فقاعات  �صوى  والثالث  والثاني  االأول  الك�صندر  وما  اأمامه.  �صيء 
�صابون  فقاعة  �صوى  لي�ض  كّله  والعالم  معه.  بالمقارنة  �صابون 
فبو�صكين هو  بالمقارنة مع غوغول،  لكن  بو�صكين.  بالمقارنة مع 
على  �صاأتكّلم  بو�صكين،  على  ال��ك��الم  ب��دل  ل��ذل��ك،  �صابون.  فقاعة 
غوغول. لكن غوغول عظيم اإلى حّد ي�صتحيل معه قول اأّي �صيء عنه. 
بو�صكين،  الكالم على  اأّن  اإال  بو�صكين.  �صاأتكّلم على  ال�صبب  لهذا 
اأمٌر  ال��صيء. والكالم على غوغول  اأم��ٌر مهي�ن بع��ض  بعد غوغول، 

ل اأاّل اأقول �صيئًا.  م�صتحيل. لذلك اأف�صّ

خداع ب�صري 
بعدما و�صع �صيميون �صيمونوفيت�ض نّظارته وراح ينظر اإلى �صجرة 

�صنوبر راأى فالحًا جال�صًا فوقها ويلّوح له بقب�صته.
اإلى �صجرة  بعدما نزع �صيميون �صيمونوفيت�ض نّظارته راح ينظر 

�صنوبر فلم يَر اأحدًا جال�صًا فوقها.
بعدما و�صع �صيميون �صيمونوفيت�ض نّظارته وراح ينظر اإلى �صجرة 

�صنوبر راأى فالحًا جال�صًا فوقها ويلّوح له بقب�صته.
اإلى �صجرة  بعدما نزع �صيميون �صيمونوفيت�ض نّظارته راح ينظر 

�صنوبر فلم يَر اأحدًا جال�صًا فوقها.
بعدما و�صع �صيميون �صيمونوفيت�ض نّظارته وراح ينظر اإلى �صجرة 

�صنوبر راأى فالحًا جال�صًا فوقها ويلّوح له بقب�صته.
لم ُيرد �صيميون �صيمونوفيت�ض اأن ي�صّدق هذه الظاهرة، فاقتنع باأن 

االأمر مرّده خداع ب�صري.

�صوناتة
َحَدَث لي �صيٌء غريٌب اليوم، ن�صيت فجاأة اأي رقم ياأتي اأواًل: 7 اأم 

8؟
ذهبت اإلى جيراني و�صاألتهم عن االأمر. فانده�صُت لده�صتهم اإذ قالوا 
ي. فقد تذّكروا 1، 2، 3، 4،  باأنهم لم يعودوا يتذّكرون التتابع الَع�دِّ

5 و 6، لكنهم ن�صوا اأي رقم ياأتي بعد ذلك.
فذهبنا جميعًا اإلى محّل تجاري واقع في تقاطع �صارَعي زنام�صكي 
وبا�صييانا، ف�صاألنا البائعة. ابت�صمت لنا بفتور، اأخرجْت مدّقًة �صغيرة 
جدًا من فمها، واأخذت تخالج اأنفها قلياًل، وقالت: »اأعتقد اأن 7 تاأتي 

بعد 8 في حال اأتت 8 بعد 7«.
بعدما  لكن،  المحّل.  من  فرحين  ب�صرعة  وخرجنا  البائعة  �صكرنا 
رنا بكلمات البائعة، اأ�صابنا الوجوم ثانية، ذلك اأن كلماتها خالية  فكَّ

من اأي معنى.
ما العمل؟ ذهبنا اإلى حديقة �صيفّية واأخذنا نعدُّ االأ�صجار. وما اإن 
فنا ورحنا نتجادل. بع�صنا يعتقد اأن 7 هو االأول  و�صلنا 6 حتى توقَّ

والبع�ض االآخر 8.
وهكذا، كان من الممكن اأن نبقى نتجادل وقتًا طوياًل، لو لم يك�صر، 
لح�صن الحظ، فتى �صغير فّكيه عند �صقوطه من م�صطبة الحديقة. 

فقد �صرفنا هذا عن نقا�صنا. وذهب كلٌّ اإلى بيته.

عجائز يت�صاقطن
ثمة عجوز كانت جّد ف�صولية اإلى حّد اأنها �صقطت من النافذة فماتت 

على الفور.
عجوز اأخرى اأ�صغر انحنت من نافذتها كي تتمّكن من روؤية المراأة 
المحّطمة في االأ�صفل، هي اأي�صًا كانت جّد ف�صولية ف�صقطت بدورها 

من النافذة فتحّطمت في الباحة كاالأولى.
ثم عجوز ثالثة �صقطت، واأخرى رابعة، وخام�صة.

اأ�صفل البناية، اأخذُت  وعندما تحّطمت عجوز �صاد�صة �صغيرة في 
اأ�صعر بالملل من روؤية عجائز يت�صاقطن، فذهبُت اإلى �صوق ُتباع فيه 
االأ�صياء العتيقة، حيث ثمة اأعمى، هكذا يقال، اأُهدَي اإليه اأرقى �صال 

محبوك.

ياع ياع اإثر �صَ �صَ
ا�صترى اأندراي درايفت�ض ميا�صوف فتيلًة من ال�صوق وحملها معه 

عبد القادر الجنابي

الفتيلة،  الطريق،  اأن��دراي، في  البيت. �صّيع  اإل��ى 
فذهب اإلى مخزن لي�صتري 150 غرامًا من النقانق 
قّنينة  فا�صترى  األبان  مّتجَر  ثم دخل  االأوكرانية. 
ٍة، قدحًا من  من م�صروب الَكفير، ثم �صرب، في ظلَّ
م�صروب الفواكه الحام�صة، بعدها ذهب لي�صطفَّ 
وقد  ال�صف طوياًل  كان  ل�صراء جريدة.  رتل  في 
اأم�صى اأندراي ما يقرب الع�صرين دقيقة منتظرًا، 
وع��ن��دم��ا ج���اء دوره ك���ان ب��ائ��ع ال��ج��رائ��د ق��د باع 

الن�صخة االأخيرة اأمامه.
اإل��ى  ال��ذه��اب  ي��ق��ّرر  اأن  قبل  لبرهة  مكانه  راوح 
الَكفير،  قّنينة  الطريق،  اأنه �صّيع، في  اإال  البيت، 
فذهب اإلى خّباز، وا�صترى خبزًا فرن�صيًا، ف�صّيع 

هذه المّرة النقانق.
عندها قّرر اأندراي الذهاب اإلى بيته، لكنه �صقط، 
��ر  وَك�����صَ الفرن�صي  ال��خ��ب��ز  ف�صّيع  ال��ط��ري��ق،  ف��ي 

نّظارته.
عاد اأندراي غا�صبًا اإلى بيته بحيث ذهب مبا�صرًة 
اإلى ال�صرير كي ينام، لكنه لم ي�صتطع النوم وقتًا 
فر�صاَة  ق��د �صّيع  ب��اأن��ه  حلم  ن��ام  وعندما  ط��وي��اًل، 

االأ�صنان، فكان عليه تنظيف اأ�صنانه ب�صمعدان.

�صظّية
رجٌل ذكي جدًا ذهب اإلى الغابة، وتاَه.

حوادث 
اأكل اأورل��وف ذات مّرة الكثير من البازالء فمات 
النباأ، حتى  كريلوف  �صمع  اإن  وم��ا  ذل��ك.  ب�صبب 
اأن��ف��ه.  ح��ت��َف  م��ات  فقد  �صبيريدينوف  اأم���ا  م���ات. 
وزوجة �صبيريدينوف �صقطت من اأعلى الخزانة، 
فماتت هي االأخرى. وغرق اأطفال �صبيريدينوف 
�صبيريدينوف  ة  َج��دَّ فراحت  م�صتنقع.  في  كّلهم 
��اذًة.  ���ص��حَّ فانتهت  ح��زن��ه��ا،  م��ن  ف  لتخفِّ ت�صرب 
�صعره،  تم�صيط  عن  توّقف  فقد  ميخائيلوف  اأم��ا 

فاأ�صيب بالجرب.
ففقَد  �صوط،  يدها  في  ام��راأة  كروغيلوف  ور�صم 
عقله. وبعدما ت�صلَّم بيرخ�صتوف تلغرافًا فيه 400 

روبل، اأخذ يتعجرف كثيرًا، فُطِرَد من المكتب.
اإّنهم اأنا�ٌض طّيبون، لكنهم لم يعرفوا كيف يقفون 

على اأرجلهم رابطي الجاأ�ض.

دفتر اأزرق رقم 10
ة رجٌل ذو �َصعر اأ�صهب، لم تكن له عينان  كان ثمَّ
ي  و�ُصمِّ اأي�����ص��ًا.  �َصعٌر  ل�ه  يك�ن  ول��م  اأذن�����ان،  وال 

بالرجل االأ�صهب على �صبيل المجاز.
لم تكن له قدرٌة على الكالم الأنه لم يكن له فٌم. ولم 

يكن له اأنٌف اأي�صًا.
لم تكن له �صاٌق وال ذراع. ولم تكن له َمِعدٌة، وال 
ظهر، وال عمود فقري، لم تكن له اأّي اأح�صاء. ال 
ن  �صيَء البّتة. بحيث بات من ال�صعب اأن نفهم عمَّ
نتكلم. لذا، �صيكون من االأف�صل اأال نتكّلم عنه بعد 

االآن.

خ َرُجٌل كيف تف�صَّ
 ! - يبدو اأّن للن�صاء الجميالت اأرداف��ًا كبيرة. اأُفٌّ
اأح��بُّ  الكبيرة،  االأث����داء  ذوات  الن�صاء  اأح���بُّ  اأن��ا 
و�صل  حتى  ويكبر  يكبر  وه��و  ق��ال   ، رائ��ح��ت��ه��نَّ
كرٍة  األ��ف  اإل��ى  تف�ّصخ  ما  �صرعان  لكّنه  ال�صقف. 

�صغيرة.
بمجرافه  ُيلملمها  بانتيالي  البناية  حار�ض  راح 
الذي ي�صتخدمه عادًة للملمة روث الخيول، واألقى 

بالكرات في الباحة الخلفية للبناية.
اأما ال�صم�ض فا�صتمّرت بتوّهجها عاليًا في ال�صماء، 

والن�صاُء المكتنزات ال تزال لهنَّ رائحة طّيبة.

رجل نام
نام رجل في الم�صاء وهو موؤمن باالإله. عند اليقظة، 

لم يعد يوؤمن به.
د اأْن  ن اأّن لدى هذا الرجل ميزانًا في بيته، تعوَّ تبيَّ
يقف عليه �صباَح م�صاَء ليتاأّكد من وزنه. وهكذا، 
كيلو   74 ف��ك��ان  ي��ن��ام  اأن  قبل  اأم�����ض  نف�َصه  وزن 
غرامًا. وبعدما ا�صتيقظ، في �صباح اليوم التالي، 
ولم يعد يوؤمن باالإله، راأى اأن وزَنه 70 كيلو غرامًا. 

»اإيماني، اإذًا«، قال الرجل في نف�صه، »وزنه اأربعة 
كيلوغرامات«.

لقاء
العمل،  اإل��ى  ف��ي طريقه  رج���ٌل،  التقى  ي��وم،  ذات 
برجٍل اآخَر كان في طريقه اإلى بيته بعدما ا�صترى 

رغيفا من الخبز البولندي.
هذا كّل ما في االأمر.

حلم
خلد كالوجين اإلى النوم وحلم باأنه كان جال�صًا بين 

االأح�را�ض، وم�رَّ �ص�رط�يٌّ قرب االأحرا�ض.
ا�صتيقظ كالوجين، حكَّ �صفَتيه ثم عاد اإلى النوم. 
حلم باأنه يمّر اأمام االأحرا�ض وثّمة �صرطيٌّ جال�ض 

يًا هناك. متخفِّ
تحت  وو�صعها  جريدة  اأخ��ذ  كالوجين،  ا�صتيقظ 
من  فمه  ُي�صيل  بما  المخّدة  يبّلل  ال  حتى  راأ���ص��ه 
ة اأخرى باأنه جال�ض  لعاب، ثم نام ثانية. فحلم مرَّ

في دغل بينما كان �صرطيٌّ يمّر باالأحرا�ض.
د فنام ثانيًة.  ا�صتيقظ كالوجين، غّير الجريدة وتمدَّ
فحلم اأي�صًا باأنه يمرُّ من اأمام االأحرا�ض حيث كان 

�صرطيٌّ جال�صًا.
اأنه  اإال  ثانيًة.  ينام  اأاّل  ر  وق���رَّ كالوجين  ا�صتيقظ 
�صرعان ما نام، وحلم باأنه جال�ض خلف ال�صرطي 

واالأحرا�ض تمّر اأمامهما.
�صرخ كالوجين واأخذ يتقّلب في فرا�صه، لكن هذه 

المّرة لم تعد لديه قدرٌة على اال�صتيقاظ.
نام كالوجين اأربعة اأيام ولياٍل على التوالي، وفي 
اليوم الخام�ض ا�صتيقظ نحيال جدًا اإلى حّد اأنه �صدَّ 
الحذاء  ينفلت  اإل��ى قدَميه بقيطان حتى ال  ح��ذاءه 

اأثناء الم�صي. 
ي�صتري  كالوجين  ك��ان  حيث  الخّباز  دّك���ان  ف��ي 
ف اإليه اأحٌد فاحتالوا  دائمًا خبز الطحين، لم يتعرَّ

عليه بخبز م�ص�نوع من ال�صعير.
وما اإن راأت اللجنُة ال�صّحية، وهي تتفّح�ض �صقق 
البناية، كالوجين، حّتى اأعلنت باأنه في و�صع غير 

البناية  اأ�صحاَب  اأم��رت  لذا  فيه،  �صّحي وال خير 
القاذورات  مع  القمامة  في  كالوجين  يرموا  ب��اأن 

االأخرى.
كاأي  به  واأُلقي  طويَتين  كالوجين  ُط��وَي  وبالفعل 

قاذورة اأخرى.

حقيقة
لم اأكتب اليوم اأيَّ �صيء.

كان هناك زحاٌم على الر�صيف
ك����ان ه��ن��اك زح�����اٌم ع��ل��ى ر���ص��ي��ف ن��ه��رن��ا. ك��ان 
منطقتنا،  في  الُمع�صِكر  الفوج  قائد  �صيبونوف، 
اآخذًا في الغرق. كان يبتلع مياهًا كثيرة، ثم يخرج 
اأن  قبل  بطنه، مطلقًا �صرخاٍت  اإلى حّد  الماء  من 
بكلِّ  بيَديه  يجاهد  ك��ان  المياه.  في  ثانية  يغط�ض 

قواه ومن كلِّ جانب �صارخًا يطلب النجدة. 
كان الزحاُم الواقف على ال�صّفة ينظر بوجوم. 

- �صيغرق، قال كوزما.
د رجٌل َعمرٌة على راأ�صه. - ي�قي�نًا، اأكَّ

وبالفعل انتهى االأمُر بغرق القائد.
ق.  فاأخذ الزحاُم بالتفرُّ

حكاية
رجٌل �صغيُر الحجم قال: »اأنا م�صتعد اأْن اأعمَل اأيَّ 

�صيٍء من اأجل اأن اأكون اأطوَل قلياًل«.
ولم يكد يتفّوه بهذا حتى لمَح اأمامه �صاحرًة.

- ماذا تريد؟ قالت له.
لم  رع��ب��ه  ل�����ص��ّدة  الحجم  ال�صغير  ال��رج��َل  اأّن  اإال 

ي�صتطع اأن ينب�ض بكلمة.
- ماذا؟ قالت ال�صاحرة.

فاختفت  �صامتًا.  الحجم  ال�صغيُر  ال��رج��ُل  بقي 
ال�صاحرة.

يبكي  الحجم  ال�صغيُر  الرجُل  اأخ��ذ  ما  و�صرعان 
ويق�صم اأظفاره، اأواًل اأظافر يَديه ثم اأظافر رجَليه.

ال��ح��ك��اي��ة ال�صغيرة،  ت��اأّم��ل ه���ذه  ال���ق���ارئ،  اأّي��ه��ا 
و�صتنتابك الق�صعريرة.

���ل���ُت ب���ر����ص���ال���ة ال��ك��ت��رون��ي��ة  ت���و����صَّ
ت���ح���ت ع����ن����وان »ح���م���ل���ة ت�����ص��ام��ن 
ال��م�����ص��ري��ة فاطمة  ال�����ص��اع��رة  م���ع 
اأتخّيل  واأن��ا  االإيميل  فتحت  ناعوت«. �صراحًة 
كل  م��ن  ال��ل��ه  لل�صاعرة حفظها  وق��ع  م��ك��روه��ًا 
مكروه. ق��راأت ر�صالة البيان الذي يحيل على 
برنامج تلفزيوني �صاركت به ال�صاعرة �صحبة 
على  ووقفُت  الحلقة  �صاهدُت  اثَنين.  �صيَفين 

اآخر  وف��ي  ال�صاعرة.  حق  في  قدحًا  اعُتِبر  ما 
الت�صريحات  هذه  ُم�صدر  ال�صّيد  طلب  الحلقة 
�صدر  عّما  واعتذر  البرنامج  ط  من�صِّ من  كلمًة 
انفعاله.  الم�صاهدين على  اعتذر من  منه، كما 
تاأّملت الم�صهد وقراأت مّرة اأخرى البيان الذي 

ح.  ال يخلو هو االآخر من قدح وتبجُّ
لذلك اأقول: رجاء ارحمونا من هذا العبث. 

تمَّ  اإ�صاءة  ق�صية  بين  الخلط  يتّم  اأن  يجب  فال 

والنقا�ض  ح�����ص��اري،  ب�صكل  عنها  االع��ت��ذار 
م�صاألة  ح��ول  م�صر  ت�صهده  ال��ذي  ال�صيا�صي 
ل�صاحب  ال�صيا�صية  المواقف  الرئي�ض وحول 
االإ�صاءة. فالبيان هو اإدانة للمواقف ال�صيا�صية 
للرجل اأكثر مما هو اإدانة ل�صلوك مرفو�ض طبعًا. 
اإل�����ى �صيف  االإن���ت���رن���ت  ت���ح���ّول���وا  رج������اء، ال 

ديموقليط�ض تقطعون به رقاب العباد.
اأتمّنى اأن تقبل مني ال�صاعرة فاطمة ناعوت هذا 

الت�صامن مع الحق ب�صدر رحب.
واأرجو اأن يتقّبل �صّيادو االأخطاء هذا الموقف 
همني  اأي�صًا ب�صدر رحب، واأال ي�صدروا بيانًا يتَّ

بت�صفيه جهود االإنترنت.
رجاء يا فاطمة اأن ُتوقفي هذه التفاهة الأنها ال 
الثقافي  الم�صهد  تخدم  ال  هي  مثلما  تخدمك، 

هات اإ�صافية. الذي ال يحتاج ترَّ
محمد م�صعاد
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»وكالة  في  االأدب��ي��ة  الوكيلة  كيلي،  �صانا  مت  قدَّ عندما 
كورتي�ض  رواي���ة  ل����الأدب«، مخطوطة  م��وري�����ض  ول��ي��ام 
كبار  م��ن  مجموعة  اإل���ى  »ال�صيفرا«  االأول����ى  �صتينفلد 
نا�صري الكتب عام 2003 كان لديها اآمال عظيمة. لقد ات�صلت ب�24 
محّررًا مهّمًا لدى دور الن�صر الكبرى وطلبت من كل منهم تقديم 
عر�صه ل�صراء هذه الرواية التي تتحّدث عن و�صول بطلتها ال�صابة 
�صنَّ البلوغ خالل وجودها في مدر�صة داخلية. وبعد اأ�صابيع قليلة، 
كثيرًا،  الرواية  »اأحببنا  قائلين:  المحّررين  ه��وؤالء  معظم  عليها  ردَّ 
لكننا ل�صنا متاأّكدين من قدرتنا على بيع ن�صخ كثيرة الأننا لم نعثر 
على الطريقة المنا�صبة لترويجها«. بل على االأرجح الأن مو�صوعها 

ُم�صتهَلك، وهذه مخاطرة كبرى في عالم الن�صر.
قالت كيلي: »في النهاية »راندوم هاو�ض« كانت الدار الوحيدة التي 
هاو�ض«  »ران��دوم  ن�صرت  مًا«.  مقدَّ دوالر  األ��ف  ب�40  عر�صًا  قّدمت 
هو  غام�ض  بعنوان  ت�صميتها  اأع���ادت  بعدما   2005 ع��ام  ال��رواي��ة 
»ا�صتعدادي« )Prep( بتو�صية من محّررها االأدبي )الكلمة اخت�صار 
ل�»Preparatory« التي تعني مدر�صة ثانوية توؤّهل الطالب للجامعة(، 
ودعمتها بحملة ت�صويقية مبتكرة. الطبعة االأول��ى من الهارد كوفر 
م  كانت 13 األف ن�صخة فقط، اأي لم تكن كافية لتعوي�ض قيمة المقدَّ
الذي ُدفع للموؤلفة. لكن الرواية تخّطت جميع التوّقعات وا�صلًة اإلى 
قائمة »الب�صت �صيلر« لجريدة »نيويورك تايمز« بعد �صهر واحد من 
وقد  دوالرًا.   21.95 ثمنها  كان  التي  كوفر  الهارد  ن�صخة  �صدور 
باعت هذه الطبعة في النهاية 133 األف ن�صخة ح�صب وكالة »نيل�صن 
بوك �صكان« التي تر�صد 75% من مبيعات الكتب االأميركية. وكذلك 
الطبعة ال�صعبية )بيبر باك( اأ�صبحت »ب�صت �صيلر« وباعت حتى االآن 
329 األف ن�صخة. وجدت الرواية دعمًا كبيرًا من طريق ال�صحافة 

وحكايات النا�ض المتواترة في المقاهي والمجال�ض.
وال�صوؤال: لَم ال تنجح كتب كثيرة تحظى باهتم�ام مم�اثل؟

ورّبما ال�صوؤال العك�صي االأهم هو: ما الذي يجعل كتابًا لقي اهتمامًا 
كبيرًا عند المزاد يف�صل ف�صاًل ذريعًا في المكتبات؟ براين ديفيون، 
وهو محّرر في وكالة اأدبية معروفة يت�صاءل: »هل هو الغالف؟ اأم 

العنوان؟ اأم الدعاية؟ اأم التوقيت؟ ال نعلم«!
الجواب ال يعرفه اأحد مطلقًا الأن »الب�صت �صيلر عملية ت�صادفية معظم 
اآند  ري »دار كارول  الوقت« كما يقول وليام �صترا�صن كبير محرِّ
كراف«، م�صيفًا: »لو كان لدّي مفتاح هذا اللغز االأعظم الأ�صبحت 

ثريًا جدًا، لكن ال اأحد يملك المفتاح«.
االأخ��رى  ال�صناعات  في  ج��دًا  معّقدة  عملية  المفتاح  ه��ذا  م��ط��اردة 

التي ا�صتخدمت تكنولوجيا جديدة للح�صول على فهم اأف�صل الآراء 
االإنترنت  على  خا�صة  منتديات  خلقت  التلفزة  فمحّطات  الزبائن. 
لمعرفة ردود فعل الم�صاهدين وال�صتخدام هذه المعلومات لو�صع 
اآراء  يطلبون  االلكترونية  االألعاب  م�صتقبلية. �صانعو  برامج  خطط 
�صركات  ال��ن��ت.  عبر  افترا�صية  و���ص��ائ��ل  خ��الل  م��ن  الم�صتعملين 
اأما  الطيران والفنادق طّورت قواعد معلومات معّقدة عن العمالء. 
القّراء  يمكن  حيث  النت  على  مواقع  و�صعوا  فبالكاد  النا�صرون 
اأحيانًا طلب معلومات عن العناوين الم�صتقبلية الو�صيكة والجديدة، 
اإلى  ال��ق��ّراء  من  اأي  االآخ���ر،  االت��ج��اه  في  تتدّفق  ال  المعلومات  لكن 

المحّررين في دور الن�صر!
»نحن نحتاج عالقة مبا�صرة مع قّرائنا« تقول �صوزان رابند، وهي 
محّررة اأدبية ومديرة تحرير �صابقة في دار ن�صر كبرى. المدّونون 
لديهم عالقات تفاعلية مع قرائهم اأكثر من النا�صرين... قبل »اأمازون 
دوت كوم«، لم نكن نعرف حتى مجّرد راأي النا�ض العاديين بالكتب 

التي يقروؤونها«.
كلو  »ج��ون  لدى وكالة  اأدب��ي  الوكيل  �صيمونوف،  اإيريك  يقول   ...
زمالئه  مع  الكتب  �صناعة  مو�صوع  ناق�ض  »كلما  اإن��ه  ن�صبت«  اآن��د 
فيها  الكتب  �صناعة  الأن  الذهول  اأ�صابهم  االأخ��رى  ال�صناعات  في 
مخاطرة �صخمة كون هوام�ض الربح �صغيرة ودورة العمل طويلة 
ب�صورة مرعبة، واأي�صًا ب�صبب عدم وجود بحوث ت�صويقية دقيقة 

وموثوقة ُيعتمد عليها لخو�ض هذا العمل«.
يدخل النا�صرون عادًة في ماآزق لطحن االأرقام لدى �صراء الحقوق. 
اأرق���ام  على  الغالب  ف��ي  رون  ال��م��ح��رِّ يعتمد  ال��ع��وائ��د،  تقدير  وع��ن��د 
المبيعات ال�صابقة للموؤّلف اأو اأرقام للعناوين الم�صابهة. وبناء على 
هذه االأرقام وبع�ض التحليالت التي تتّم ب�صورة بدائية الأمور مهمة 
واالأهمية  المحتمل،  والجمهور  الكتب،  اأن��واع  بع�ض  �صعبية  مثل: 
المحتملة للمو�صوع، مع االأخذ في االعتبار القّوة ال�صرائية للنا�ض 
وحالة االقت�صاد في البلد. ثم يقوم النا�صرون بو�صع توّقعات غير 

�صة جّيدًا الأرقام الربح والخ�صارة المتوّقعة. موؤ�صَّ
م المالي المدفوع للموؤّلف يعتمد غالبًا على عوائد ال�صنة االأولى،  المقدَّ
15% من حجم المبيعات المتوّقعة للطبعة الفاخرة،  وهو يمّثل 10 - 
وُيعتبر بمثابة دين على النا�صر الأنه كلفة ثابتة، وال تجب على الموؤلف 
اإعادته في حال وجود ُمبالغة في تقدير االأرب��اح، وهذه هي الحالة 
قيمة  العوائد  تتجاوز  حين  لكن  الموؤلفين.  حظ  لح�صن  المعتادة 

المقّدم المدفوع، يح�صل الموؤلف على مبلغ اإ�صافي من النا�صر.
تقدير قيمة المقّدم المدفوع للموؤلف م�ص�بقًا ُيعتبر اإتقانه مهّمة �صبه 

م�صتحيلة ويحتاج اإلى مهارة نادرة. فال يوجد محّررون ي�صتطيعون 
ب�صورة  الكتاب  �صيبيع  لمعرفة كم  علمية  لديهم طريقة  ب��اأن  الزعم 
دقيقة. بداًل من ذلك، يوؤّكدون على اأهمية دور »الحد�ض« قائلين اإن 

العملية تم�صي ب�صالم غالبًا بناء على الحد�ض الب�صيط غير العلمي.
دوالر  بليون   35 مبيعاتها  مجمل  بلغت  ب�صناعة  يليق  ال  هذا  لكن 
خالل �صنة 2005، ل� »الكتب التجارية« 14 بليون دوالر منها، اأي 
�صة وغير المعّقدة وغير العميقة  تلك الكتب ال�صعبية غير المتخ�صّ
وغير العلمية والتي تهّم عموم النا�ض، خ�صو�صًا ال�صباب، مع كون 

70% من العناوين تقريبًا يقع تحت العالمة الحمراء، اأي خ�صائر.
نمو مبيعات العناوين »التجارية« بلغ 5% �صنة 2005 مقارنًة بال�صنة 
ع  التي �صبقتها. لكن ن�صبة زيادة المبيعات من �صنة اإلى اأخرى ُيتوقَّ
هبوطها اإلى اأقل من 2% بحلول 2010 بح�صب بع�ض البحوث. هذه 
ال�صناعة التي تتبع اأنماطًا معّينة لموا�صلة النمو، عندما يتعّلق االأمر 
ب�صراء حقوق المخطوطات الجديدة، ت�صتخدم الطرق التي لم تتغّير 
كثيرًا منذ مئات ال�صنين كما يقول اآل غريكو بروف�صور الت�صويق 
عليها  �صارت  التي  نف�صها  الطريقة  »اإنها  ه��ام«:  ف��ورد  »جامعة  في 
من  ن�صخة   1700 ُطبعت  منذ  اأي   ،1640 العام  منذ  ال�صناعة  هذه 
»�صفر المزامير« في الم�صتعمرات االأميركية... كانت مقامرة، لكن 
تخمينهم كان �صائبًا اإذ اإنهم باعوا جميع الن�صخ وهي في المطبعة. 

منذ ذاك الحين، وهذه ال�صناعة مغامرة تجارية خطيرة ومرعبة«.
لتنفيذ  تف�صيلية  ا�صتراتيجية  عمل  خطة  اأي  عمل«  »نموذج  هناك 
ال�صيدة  ت��ق��ول  وك��م��ا  ه���ذه.  ال��م��خ��اط��رة  عملية  ت�صاند  ال��م�����ص��روع 
�صترا�صان: »البرق ي�صرب اأحيانًا«. والحظ ي�صرب كذلك اأحيانًا. 
الكتب  مبيعات  على  ال�صناعة  ه��ذه  تعتمد  المال،  على  وللح�صول 
»الب�صت  المق�صود  ولي�ض  �صيلر«.  »الب�صت  على  وكذلك  العادية 
كثيرًا  يكّلفون  ه��وؤالء  الأن  الم�صهورين  للموؤلفين  دة  الموؤكَّ �صيلر« 
لكن  الت�صويق،  ف��ي  ال�صعبة  �صروطهم  وتنفيذ  حقوقهم  ل�����ص��راء 
كتبًا  ت�صمل  الفئة  وه���ذه  المفاجئة،  �صيلر«  »الب�صت  المق�صود 
)تّم �صراء  المربية«  الذكر(، »يوميات  )ال�صابق  مثل: »ا�صتعدادي« 
مخطوطته ب�25 األف دوالر فقط وبيع منه اأكثر من 4 ماليين ن�صخة(، 
 2.5 األف دوالر وباع  ب�200  )تّم �صراء مخطوطته  واأن��ا«  و»مارلي 
مليون ن�صخة(، و»ال�صّر« )تّم �صراء مخطوطته باأقل من 250 األف 
دوالر وباع اأكثر من 5.25 ماليين ن�صخة في اأقل من �صتة اأ�صهر(، 
وقد توّقعت له نا�صرته جوديث كر، �صاحبة »دار اأتريا بوك�ض«، اأن 
يبيع مليون ن�صخة. �صاألناها: على اأي اأ�صا�ض؟ اأجابت: »اأوه. مجّرد 

هًة اإّياه بوخزة جميلة �صرت في عمودها الفقري. �صعور«، م�صبِّ

اأعلى  اأح��د  �صخمة.  مراهنات  خ�صرت  الكبرى  الن�صر  دور  جميع 
م للموؤلف، كان 8 ماليين دوالر على رواية  المبالغ المدفوعة ك�مقدَّ
مقترحة لم ُتكتب بعد، ُن�صرت في ما بعد بم�صّمى »ثالثة ع�صر قمرًا«، 
وهي الرواية الثانية لت�صارلز فريزر، موؤّلف رواية »الجبل البارد« 
ال�صهيرة التي باعت مليون و�صتمئة األف ن�صخة من الطبعة الفاخرة. 
قمرًا«  ع�صر  »ثالثة  من  ن�صخة  األ��ف   750 طبعت  ه��او���ض«  »ران���دم 
للن�صخة الفاخرة في اأكتوبر. الرواية اأ�صبحت »ب�صت �صيلر« لكنها 
لم تبع �صوى 240 األف ن�صخة حتى االآن )اأي اأقل من مليون دوالر 

كعائدات بح�صب �صروط العقد(.
الطبعة ال�صعبية �صتخرج ال�صهر المقبل مع تدّني التوّقعات بتجاوز 
بيل  يقول  كما  »تخمين«  عملية  مجّرد  اإنها  كوفر.  الهارد  مبيعات 
مجّرد  »نحاول  ب���روداي«:  داي  دب��ل  »دار  محّرري  كبير  توما�ض 
االأخطاء  �صتعّو�ض  الن�ض(  )�صراء  االأولية  االأخطاء  اأن  من  التاأكد 
مخاطرة  اأكثر  االأولية  االأخطاء  وت�صويقه(«.  الكتاب  )طبع  النهائية 
عندما تاأتي مع مقّدمات مالية �صخمة، وهي في العادة نتيجة لحروب 
ما  م�صروعًا  اأن  ن�صر  دار  تقّرر  عندما  النا�صرين  بين  المناق�صات 

�صديد االأهمية ي�صتحق الح�صول عليه باأي ثمن.
»في حاالت عديدة، نع�صق القيام بالتخمين، ونتخّطى ماأزق طحن 
االأرقام المخيفة، ون�صتمتع للغاية عندما نتخّيل اأنف�صنا ونحن نكتب 
المخطوطة  �صراء  عر�ض  الإر�صال  البريد  ظرف  على  الموؤّلف  ا�صم 
ونعر�ض  مبكرًا  للموؤلف  االأدب���ي  الوكيل  نكّلم  عندما  اأو  ر�صميًا، 
توما�ض،  ال�صيد  يقول  بالحد�ض )هكذا( ن�صف مليون دوالر« كما 

وي�صيف �صاخرًا: »لينتج عن هذا حّمى حتمّية ُت�صعل المزاد«.
العمل« لهذه ال�صناعة«، كما  »هذا ما يحدث عندما ينهار »نموذج 
الن�صر  دور  »الأن  المعروف،  االأدب��ي  الوكيل  ديفيور  ال�صيد  يقول 
تدفع اأحيانًا اأرقامًا مذهلة من �صت اإلى �صبع خانات على اأمل اأن هذه 
الكتب �صتنجح ب�صورة خرافية، لكن في الحقيقة بع�صها �صينجح 
فقط، والبع�ض �صيف�صل حتمًا، ولذا فالمراهنات ال�صخمة خطيرة 

للغاية على �صناعة الكتاب«.
في حالة الن�صخة الفاخرة، كتب قليلة جدًا تلك التي يعتقد النا�صرون 
اأن لديها اأماًل في اأن ت�صبح »ب�صت �صيلر«، فيتّم ترويجها بحمالت 
ر باآالف قليلة من  ت�صويقية �صخمة. واالأخرى مبيعاتها ال�صنوية تقدَّ
الن�صخ، معظمها ُيعتبر متو�صط النجاح مع مبيعات جّيدة بحدود 15 
- 20 األف ن�صخة في المعّدل، كما يقول البرف�صور غريكو: »لكنها 

لي�صت مبيعات خارقة«.
اإلى  اأن ي�صل  ثمة طريقتان لي�صبح الكتاب »ب�صت �صيلر«: االأول��ى 

قائمة »ب�صت �صيلر« معتمدة عندما يبيع ن�صخًا كثيرة خالل اأ�صبوع 
على  اأ�صبوعيًا  ن�صخة  اآالف  ب�5  ال�صحافية  التقارير  بع�ض  رتها  قدَّ
االأقل في كندا ، و15 األف ن�صخة اأ�صبوعيًا في بريطانيا، لكن الرقم 
الحقيقي والمعيار المتبع ل�صّم كتاب اإلى قائمة »ب�صت �صيلر« �صهيرة 

ُيعتبر �صّرًا خطيرًا بل من اأهم اأ�صرار جريدة ك�»نيويورك تايمز«.
كتب اأخرى تبيع ب�صورة مثابرة عبر �صهور و�صنوات وتنجح في 
ى ر�صميًا »ب�صت �صيلر«.  النهاية في تجاوز مبيعات الكتب التي ُت�صمَّ
حقيقية،  جريمة  عن  حكاية  وه��ي  الم�صتجاب«  غير  »البكاء  رواي��ة 
كتبها توم فرين�ض وباع حقوقها �صنة 1989 ب�30 األف دوالر. يوجد 
في ال�صوق منها حاليًا 400 األف ن�صخة بيبرباك، وباعت على االقل 

31 األف ن�صخة العام الما�صي فقط.
الت�صويق  تكاليف  الأن  لالأرباح  مهمة  ُتعتبر  القديمة  العناوين  هذه 
النا�صرون  ز  يركِّ ذل��ك،  مع  الغالب.  في  ا�صترجاعها  ت��ّم  وال�صراء 
اال�صتعداد  يبدوؤون  وعندما  الفاخرة.  الطبعة  على  اأكثر  اهتمامهم 
الإدخال كتاب اإلى ال�صوق، فاإن خليطًا �صحريًا من بع�ض العنا�صر 
المهمة )التوقيت، التغليف، الت�صويق...( يمكن اأن ي�صاعد في قدح 

ال�صعلة الغام�صة التي توؤّدي اإلى جّنة »الب�صت �صيلر«.
اأم��وااًل طائلة لطباعة كتب مماثلة ل�»ال�صّر«  »اأنا�ض كثيرون �صرفوا 
- كما تقول �صوزان بتر�صون كيندي رئي�صة دار »بنغوين غروب« 

العريقة - لكن تلك الكتب لم تنجح«.
االآن�صة  كانت  فعندما  »ا�صتعدادي«.  برواية  اأح��اط  نف�صه  الغمو�ض 
زمالوؤها  لها  ق��ال  االآن،  تتذّكر  كما  ال��رواي��ة،  ه��ذه  تكتب  �صتينفلد 
الروائيون »اإنها رواية عن مدر�صة داخلية وهي فكرة م�صتهلكة، وقد 

عين وقتك بها مجّددًا؟«. تّمت كتابتها �صابقًا، فلَم ُت�صيِّ
عت »ا�صتعدادي« على قائمة  الم�صحك اأن الموؤلفة �صمعت، عندما تربَّ
»الب�صت �صيلر«، من هوؤالء الزمالء اأنف�صهم العك�ض تمامًا: »بالطبع 

نجحت بقّوة! اإنها عن مدر�صة داخلية«.
المثير  العنوان  اإلى  باالإ�صافة  ين�صب نجاحها،  »ا�صتعدادي«  نا�صر 
والغريب الذي و�صعه محّرر النا�صر بذكاء عو�ض العنوان االأ�صلي 
»ال�صيفرة«، اإلى كل من: الغالف والحمالت الدعائية المبتكرة. حيث 
قام فريق يتكّون من اأربعة م�صت�صاري ترويج ودعاية بعمل اأحزمة 
ن�صائية لل�صابات ُتماثل ت�صميم غالف الكتاب، للتوزيع على الجمهور 
جميلة  قما�صية  �صنطًا  واأر�صلوا  المكتبات.  الرواية  و�صلت  عندما 
دفاتر  للكتابة،  جلدية  �صنطة  ن�صائي،  )ح��زام  مبتكرة  هدايا  تحمل 
مالحظات، ومرّطب �صفاه( مع مرا�صليهم اإلى المحّررين االأدبيين 
للمجالت والجرائد المهمة. وفي ر�صالة توزيع الرواية على و�صائل 

من  ماأخوذة  االأربعة  الم�صت�صارين  لهوؤالء  �صور  ُو�صعت  االإع��الم، 
الكتب ال�صنوية التذكارية لمدار�صهم الثانوية.

»نجحنا. فقد جلبت تلك الهدايا الب�صيطة والمبتكرة االهتمام بالرواية، 
وبداأنا ن�صتلم مئات االت�صاالت تطلب المزيد من هذه الهدايا« تقول 

جين مارتن اأحد الم�صت�صارين االأربعة.
نتجت  ومبهرة،  كثيرة  اإعالمية  تغطيات  اأوتوماتيكيًا،  ذل��ك،  تبعت 
عنها مفاجاأة ت�صويقية مذهلة لم تكن في الح�صبان، حيث تغّيرت فئة 
الجمهور المهتم بالرواية من فئة ال�صابات فقط اإلى فئات جديدة من 
الذكور المراهقين واالأكثر ن�صجًا بح�صب معلومات �صفهية متواترة 

يتناقلها النا�ض في جل�صاتهم وفي المقاهي.
المعلومات عن نوع القّراء المهتّمين بكتاب معين �صفهية غالبًا، اإذ اإن 
لة لكل كتاب جديد  النا�صرين يجادلون باأن عمل بحوث ت�صويق مف�صّ

عملية �صعبة ومكلفة جدًا ب�صبب االختالف بين كتاب واآخر...
»تملك »جمعية ال�صحف االأميركية« معلومات هائلة عن النا�ض الذين 
يقروؤون ال�صحف، لكن �صناعة الكتب في الواقع ولالأ�صف ال تملك 

�صيئًا« يقول البروف�صور غريكو...
الذي  العمالء«  المو�ّصع عن  »البحث  الن�صر هو  اال�صتثناء في عالم 
اأنجزته »جمعية كتاب الرومن�صية االأميركية«، وهي جمعية للموؤلفين 
الرومن�صيين تن�صر »درا�صات �صوق« عن قّراء الكتب الرومن�صية. 
القّراء من مختلف  اأذواق  الجمعية معلومات مذهلة عن  فلدى هذه 
التركيبات ال�صكانية )بي�ض، زنوج، ت�صيكانو(، وعّما يحّب النا�ض 
ذل��ك،  م��ع  تجذبهم.  التي  االأغلفة  اأن���واع  ق��راءت��ه، وحتى  ال��ع��ادي��ون 
يوا�صل النا�صرون جمع المعلومات عن المبيعات فقط، مع اأن االأداء 
اإلى  بالن�صبة  حتى  مماثلة  م�صتقبلية  نتائج  ي�صمن  ال  الما�صي  في 

الموؤلف نف�صه.
»راندم  وّقعت  �صيلر«،  »ب�صت  »ا�صتعدادي«  رواية  اأ�صبحت  بعدما 
هاو�ض« مع الموؤلفة عقَدين لروايَتين لم تكتب فيهما حرفًا واحدًا، 
م. �صدرت رواية »رجل  ودفعت لها عن كل رواية مبلغًا �صخمًا كمقدَّ
اأحالمي« �صنة 2006، و�صدرت رواية »زوجة اأميركية« �صنة 2008. 
»رجل اأحالمي« التي تتحّدث اأي�صًا عن مرحلة العبور اإلى �صن البلوغ 
)ُطبعت في مايو الما�صي( باعت 36 األف ن�صخة هارد كوفر و6 اآالف 
ن�صخة بيبر باك فقط، ح�صب موؤ�ص�صة »نيل�صن بوك �صكان«. الموؤلفة 
قالت اإن هذا الخبر يذّكرها ب�صيء �صمعته من محّرر خبير: »يعتقد 
النا�ض اأن الن�صر نوع من ال�صناعة اأو التجارة الرا�صخة، لكنه في 

الحقيقة لي�ض �صوى كازينو قمار«. )عن »نيويورك تايمز«(.
ترجمة: حمد العي�صى

�شيرا بو�س

بهلوان الكتاب، 
ل�صيوي�ض.
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تخطيط اأبيات الأبي العتاهية بري�صة 
الخّطاط الم�صري الرائد �صّيد اإبراهيم.

اأحاول فهم اأبي العتاهية الذي كتب ق�صائَد على اأوزان 
»اأن��ا  ق��ال:  فهمه حين  اأح���اول  العرو�ض.  في  تدخل  ال 
اأكبر من العرو�ض«، وفهم لماذا اعتبر االأعراب �صعره 
ت به -  ى األمَّ »�صربًا من ال�صحر«، ولماذا تداوى الر�صيد - اإثر حمَّ

بثالثة اأبيات منه؟
***

ًة في رق�صة جماعية لفتيات في لبا�ض  اأق�صم اإني لمحُت ال�صعر مرَّ
التون�صي، كان الج�صد يكتب  البلدي  اأزرق �صماوّي على الم�صرح 
ق�صيدته في مكان ما دون اأن يحتاج لغة واأوزانًا. االأمر ي�صبه لم�ض 

ال�صعر في ر�صائل بودلير اأو في ر�صائل حبيبتك.
وال��ذي  ال��ع��م��ودّي،  ال�صعر  على  م�صّرًا  ي��زال  ما  ال��ذي  ول�صاحبي 
�صاهد معي تلك »الكوريغرافيا« المبهرة ول�صت متاأّكدًا من اأنه راأى 
ما راأيت فيها من �صعر، اأردت اأن اأقول ما قاله َفرج بن �صالم لبع�ض 

ال�صعراء:
حًا له »ولقد اأقوُل لحاجب ُن�صْ

َخلِّ الُعرو�ض وِبْع لنا اأر�صا« )العقد الفريد، باب تدبير المال(.
***

اإلى نف�صه فيقول:  اأن ين�صب قافية  ن��ادرًا ما يتجّراأ �صاعر على   ...
بل  ال�صاعر،  اإلى  اأو  الق�صيدة  اإلى  تنتمي  لكاأنها ال  قافيتي«.  »هذه 
هي ملك ال�صامع ت�صهر على راحته بينما هي متاعب ال�صاعر )وحتى 
ناثر ال�صجع( و�صجنه الذي يحرمه الهواء. من ال�صعراء من يحّددها 
بال لّذة - رّبما - الأنها نوع من الواجب اأو �صريبة الكتابة ال�صعرية. 
منها  الخروج  يعتبر  كعقبة  ال�صعر  ممار�صة  يبداأ  اأن  قبل  يحّددها 
محّددًا لنجاة ما. وقد انتبه ابن خلدون اإلى ذلك في مقّدمته، �صمن 
باب »في �صناعة ال�صعر ووجه تعّلمه«، اإذ يقول - وهو قول قد يكون 
ابن ر�صيق القيرواني قد �صبقه اإليه: »وليكن بناء البيت على القافية 
من اأول �صوغه ون�صجه ي�صعها، ويبني الكالم عليها اإلى اآخره، الأنه 
اإن غفل عن بناء البيت على القافية �صعب عليه و�صعها في محّلها«. 
بالطبع لن نجتّر ما قيل عن الماأزق ال�صكالني في ال�صعر، لكن قد 
ابن خلدون هذه: »�صعب و�صعها في  اإلى عبارة  باالإ�صارة  نكتفي 
محّلها«. فالقافية هذا النغم المهدهد لالأذن »ُيو�صع« و�صعًا وال يكتب 
مّما يتنافى، بطبيعة الحال، مع طبيعة االإبداع، ال�صعرّي خ�صو�صًا. 
لكن كّل الخطورة تكمن في بناء ال�صعر عليها، وهو ما نجد له اأمثلة ال 

تح�صى في تراثنا العربي وحتى في ق�صائد �صعرائنا اليوم.
لقد كانت القافية عند العديد من ال�صعراء لعبة ُتلعب اأو جزئّية ُيلعب 
ال�صاعر فيها  التي ي�صتعير  ال�صعرية  المناظرات  عليها، وكفانا هنا 

قافية نظيره، اأو المعار�صات ال�صعرية التي هي ق�صائد تكاد تكون 
قافية  ت�صتخدم  لم  ما  معار�صة  تكون  ال  فهي  القافية،  على  قائمة 

الق�صيدة التي تعار�ض.
رغم كّل هذا القلق، ن�صب العرب الق�صيدة اإلى القافية دون غيرها 

فقالوا: رائّية، المّية، ميمّية...
***

عن ذاك ال�صوؤال، عن جدوى الكتابة وال�صعر... يربِّت جون كوكتو 
على كتفك قائاًل: »اأعرف اأّن ال�صعر �صرورّي لكن ال اأعرف بالن�صبة 

اإلى ماذا«.
وقد يو�صو�ض في اأذنك فرن�صي�ض بونج: »لنخلط، لنخلط دون اأدنى 
حياء بين نهر ال�صان والكتاب الذي يجب على ذاك النهر اأن ي�صبح«، 

رغم اأّن »كلمة خبز ال توؤكل وكلمة خمر ال ُت�صَرب«.
***

هل ت�صبح كتابة ق�صيدة قرارًا نّتخذه؟ هل من موعد ُي�صَرب معها 
فتحّدد المكان الذي تذهب اإليه لاللتقاء بها؟ كيف للف�صاء اأن يكون 
كي ُتلقى ق�صيدتك في اأمان؟ اأّي دور �صتلعبه االأ�صواء التي حولك؟ 
وما  الق�صيدة؟  ل��ق��اء  م��ن  �صاعَتين  قبل  �صاهدتها  ال��ت��ي  وال��وج��وه 
ا�صتمعت من مو�صيقى  اأف��الم و�صور وما  ق��راأت وما �صاهدت من 

واأحاديث؟
قد ي�صبه االأمر خيطًا رقيقًا يرافقك في عمقك االإن�صانّي ال�صحيق، 
خيطًا »اإال�صتيكيًا« يمتّد اإلى حيث ت�صل م��اّرًا من فوق التهديدات 
الجّمة جميعها وينجو في كّل مّرة من التمّزق الو�صيك، خيطًا من 

د مرعَبين. �صّك ومن تردُّ
لالأنثى دورها  يتخّبطون في داخلك بدورهم دور.  الذين  لل�صعراء 
اأي�صًا. نحن نتحّدث عن لقاء حقيقّي بتلك الق�صيدة، لن ن�صّميها لحظة 
حّتى ُن�صقط عنها تلك ال�صمة ال�صحرّية اأو العجائبّية اأو الميتافيزيقية 
التي رافقتها طوياًل انطالقًا من الوحي  اإلى و�صو�صة ال�صيطان لمن 
له �صيطان، فاالإلهام هذا ال�صكل الذي يبدو اأكثر واقعية، هو اأن تجد 

نف�صك مدفوعًا بتناغم اإلى اأن تكتب �صعرًا.
اإل��ى  ج�صدك  م��ن  ب��ك  فتهرب  المباغت  ح�صورها  تعلن  الق�صيدة 
ج�صدها. هذا الح�صور �صنجد له في التراث ال�صعري العربي �صدى 
الح�صور.  ذاك  يحتاج  الذي  ال�صعري  االرتجال  ذلك  من  دًا،  متعدِّ
تنب�صط النف�ض وتنطلق في نوع من الن�صيد العفوي وف�صح المجال 
ال�صعرية  االرت��ج��ال��ي��ات  م��ن  يتقاطر.  اأن  بال�صعر  المبلل  ل��ل��داخ��ل 
حلِّزة  ابن  كمعلقة  المعروفة  العربية  المعّلقات  بع�ض  هي  ال�صهيرة 
التي ارتجلها - تمامًا كالخطبة - بين يدي عمرو بن هند ومعّلقة 

ر�صيق  الب��ن  »العمدة«  كتاب  في  وردا  مثاالن  وهما  االأب��ر���ض  اب��ن 
القيرواني. مّيزت العرب اأي�صًا ما ي�صّمونه البديهة ال�صعرية، فقالوا 
مثاًل: »كان اأبو نّوا�ض �صريع البديهة واالرتجال« )»العمدة«( وهي 
من تلك االأ�صياء التي رّبما �صنعت تلك المناظرات ال�صعرية وال �صك 
اأن الذي يكون �صريع البديهة والقادر على االرتجال �صيكون الرابح 

في تلك المناف�صات كما ا�صتهر بذلك اأبو العتاهية.
لم يفت �صاعرًا كابن الرومي اأن يّتخذ موقفًا �صعريًا من تلك الميزة 

التي اأك�صبت �صعراء عديدين �صيتًا ومااًل، منتقدًا لها بقوله:
»نار الروية ناٌر جّد من�صجة

وللبديهة نار ذات تلويِح
لها قوم ل�صرعتها وقد يف�صِّ

لكنها �صرعة تم�صي مع الريِح«.

يبدو ال�صاعر هنا واعيًا باأن ال�صعر ال يرتجل اأو يقال »على البديهة«. 
؟ لكننا ال نزال  هل الأنه على قناعة من اأن ال�صعر عمل عميق ومتاأنٍّ
د ب�صع ق�صائد قيلت بتلك ال�صاكلة بل وال نكاد نناق�ض عالقتها  نمجِّ
بال�صعر، كاأغلب �صعر المتنّبي واأبي تّمام ال�صاعر المعروف ب�صنعته 
بالق�صيدة  العمق  من  الخالي  االلتقاء  هذا  »العمدة«(،  كتاب  )انظر 
ردود  عن  عبارة  هو  ال�صطحي،  �صوى  ينتج  ال  قد  �صطحّي  التقاء 
للمعاني  وراميًا  قا�صدًا  ال�صاعر  يكون  اأفعال حيث  ال  �صعرية  فعل 
التي يريد الذهاب اإليها اأو اإثارتها ولعّل بين �صعرائنا العرب الكثر 
الواعين بهذا االأمر ب�صطحية قول ال�صعر على البديهة وافتقاره اإلى 
الروؤية من اأولئك عبدالله بن المعتز )القرن التا�صع ميالدي( القائل:

»والقول بعد الفكر يوؤمن زيغُه
�صتان بين روية وبديِه«.

***
�صنلم�ض عمق حوليات ابن اأبي �صلمى المليئة بالتاأّني، فقد كان زهير 
اإحدى  في  يقول  القوافي« كما  اأب��واب  على  »يبيت  العميق  ال�صاعر 
ل الكثير من العرب القدامى هذا النوع من ال�صعر  ق�صائده، وقد ف�صّ
الذي ي�صمونه »ال�صعر المنّقح« اأو »الحولّيات« اأو »المحكمات« كما 
التي  الق�صائد  تلك  هي  للجاحظ  والتبيين«  »البيان  كتاب  في  ورد 
تكون اأبياتها �صواهد ال �صوارد كتلك االأبيات ال�صاردة في ال�صعر 

المرتجل.
ال�صعراء المتاأّملون في �صعرهم بر�صانة، الم�صتغلون عليه با�صتمرار 
فهم الجاحظ - على  فون كما �صنَّ وابن اأبي �صلمى من بينهم، قد ُي�صنَّ

ما اأظّن - �صمن �صريحة »عبدة ال�صعر«.

�شالح بن عّياد

عرهم هو �صيرتهم« َير، �صِ »لي�ض لل�صعراء من �صِ
اأوكتافيو باث 

اأخ��رى غير  بّوابة  لندخل �صيرة حياته التي يجهلها هو نف�صه، من 
ما ُيحكى عنه اأو تلك التي حاول االلتفاف عليها، فلن نخونه بجعله 

فًا ب�صيغة �صردية حاول جاهدًا اأن يظهر غريبًا عنها. معرَّ
ولد الكائن فرناندو اأنطونيو نوغِيْيرا بي�صوا في 13 من يونيو �صنة 
ع ن�صو�صه �صيتّبين  1888 في ل�صبونة، نعّرفه بالكائن الأن من يتتبَّ
ف نف�صه ب�»ال�صيء«، ومات �صنة 1935 اإثر اإدمانه الكحول  له اأنه ُيعرِّ
ع الكبد. انتقل مع اأّمه وزوجها )القن�صل البرتغالي(  واإ�صابته بت�صمُّ
تعّرفه  بداية  وكانت  االإنكليزية  اللغة  تعّلم  هناك حيث  اإفريقيا،  اإلى 
في  انتقل  و�صك�صبير.  ديكنز  من  ين  االإنكليزيَّ وال�صعر  االأدب  اإلى 
ال�صابعة ع�صرة اإلى لي�صبونة بمفرده الإتمام درا�صته الجامعية، لكنه 
�صرعان ما ترك الجامعة قبل نهاية ال�صنة االأولى. حاول العمل في 
اإلى التحرير ال�صحافي حيث ا�صتقّر  التجارة، لكنه ف�صل، وانتقل 
وعمل كمترجم وكذلك عمل في اإعداد الر�صائل الخا�صة بال�صركات 
باللغَتين االإنكليزية والفرن�صية. ورغم وجود فر�ض عمل منا�صبة، 
اإال اأنه كان يهرب منها خوفًا من فقدان �صيطرته على وقته. تعّمق 
في علم التنجيم، وكان مولعًا بتاريخ الغمو�ض الذي يعود اإلى مثل 
هذه المدار�ض حتى اأنه دخل في عالقة �صداقة مع المنّجم االإنكليزي 
كراولي، الم�صهور اآنذاك. كانت عالقاته االجتماعية محدودة جدًا، 
تلك  اأوفيليا؛  يذكر عنها �صوى عالقته مع  فلم  العاطفية  اأم��ا حياته 
العالقة التي لم تكتمل. كان �صخ�صًا قلقًا يعي�ض في خوف م�صتمّر من 
الجنون، كتب في عمر الع�صرين: »اأحد تعقيداتي النف�صية، المختبئة 
خلف االأحرف، هو خوفي من الجنون، والذي هو بحّد ذاته جنون«. 
اأعماله غير الكاملة الكثيرة التي وجدوها بعد  اإلى  هذا القلق امتدَّ 
موته: »اأمتلك عالمًا كاماًل في داخلي، واأنا االآن ب�صدد و�صع قوانين 

لفن االأدب، اأجاهد واأعاني الإتمامه، لكن دون جدوى«.
بلغ درجة عالية من �صفاء التفكير واإمكان االلتفاف على اأي فكرة 
نني من  ب�صورة مده�صة: »فكري بلغ من التكّيف والتو�ّصع ما ُيمكِّ

افترا�ض اأي انفعال اأرغبه، والدخول بحّرية في اأي حالة ذهنية«.
الحديث عن فرناندو يدور حول تلك القدرة على االختفاء عن نف�صه 
وافترا�ض �صورة لي�صت موجودة اإال في خياله، ومع ذلك ُيك�صبها 

االنفعال الالزم لبعثها حقيقيًة. 
الذين  اأن���داده  عن  الحديث  اإل��ى  عنوة  ياأخذنا  بي�صوا  عن  والحديث 
المرفقة  الكاذبة  اأو االأ�صماء  اإلى جانبه،  ال�صائرين  ُنعتوا باالأ�صباح 

واآراء  وفكر  بملب�ض  الجوار  في  تركها  االأ�صماء  ه��ذه  بن�صو�صه. 
�صيا�صية مختلفة عّما يمتلكها هو، اأ�صماء لها ميالد و�صلوك اجتماعي 
متباين كليًا عّما لديه، وبالتالي هي لي�صت مجّرد اأ�صماء زائفة مرفقة، 
اأو �صيرة اأدبية حاول فرناندو اأن يبدع فيها، بل هي كما قال بنف�صه 
�صخ�صياته  �صملت  مختلفًا.  معنى  لها  لكنَّ  ا�صمه،  تماثل  اأ�صماء 

ادًا. مين وفال�صفة ونقَّ اَب ق�ص�ض و�صعراء ومنجِّ مترجمين وكتَّ
بلغت  ب��ل  فح�صب،  كتابية  حالة  م��ج��ّرد  تكن  ل��م  ال�صخ�صيات  ه��ذه 
�ض فرناندو كليًا، فيت�صّرف مع  اأحيانًا من الح�صور درجة اأن تتلبَّ
حبيبته اأوفيليا وكاأنه اأحدهم: »ل�صت اأنا من قدم اإليك، اإنه �صديقي 

كاييرو«.
تعّددت االأ�صماء حتى بلغت 72 ا�صمًا، لكن بع�صها فقط اأخذ مجده 
منها.  الحقيقي كواحد  ا�صمه  الى  باالإ�صافة  والعالم،  البرتغال  في 
األفارو  األبرتو كاييرو، ريكاردو ريي�ض،  الباقية:  االأ�صماء  اأهم  من 
اإنه  يقول  فرناندو  ك��ان  التي  الثالث  ال�صخ�صيات  كامبو�ض،  دي 
و�صع فيها االأفكار التي تتعّلق بجوهر الحياة، والبحث عن الفهم 
رة في الكتابة ينبغي  الملغز لحقيقة الوجود. ولفهم هذه االأنا المتحوِّ
االطالع على المرحلة التي عا�ض فيها، اأو باالأحرى معرفة التاريخ 
مع  تعي�ض  البرتغال  كانت  عليه.  اإيقاعاتهم  ينظمون  كانوا  ال��ذي 
اأ�صطورة الملك ال�صائع ذات الطابع الم�صيحي، التي ُن�صجت على يد 
�صانع اأحذية يهودي برتغالي بعد حادثة موت الملك البرتغالي في 
اإثر معركة. ُنظمت االأ�صطورة في ق�صيدة طويلة وتحّدثت  المغرب 
عن ال�صخ�ض ال�صائع الذي �صياأتي المنطقة فار�صًا ال�صالم، كذلك 
الخام�صة،  االإمبراطورية  �صتن�صاأ  فيها  التي  الع�صور  عن  تحّدثت 
االأ�صطورة  بقيت  واالأخ��وي��ة.  القادم«  »الر�صول  ى  ُي�صمَّ ما  وذك��رت 
على قيد الحياة منذ القرن ال�صاد�ض ع�صر حتى نهاية القرن التا�صع 
ع�صر حيث بداأت حركة اإحياء م�صمون االأ�صطورة ب�صكل رمزي من 
ل  قبل الحركات ال�صيا�صية والدينية، وكذلك في الرواية وال�صعر تمثِّ
التعبير الرمزي حينذاك في بناء النه�صة البرتغالية وتعبئة االأجيال 
االأ�صطورة  بجمالية  ناهيك  واقعيًة،  م�صاريَع  االأح��الم  تحويل  بغية 
نب�ض  ا�صتغلَّ  جانبه  من  فرناندو  والروائية.  ال�صعرية  الكتابة  في 
كانت  الت�صّرف«،  تحت  اأ�صطورة  لديَّ  الحظ  »لح�صن  االأ�صطورة: 
كة لالأ�صطورة وتحويرها والتي كانت  بداية البحث عن النوى المحرِّ

تتمحور في:
وهي  الخام�صة،  االإم��ب��راط��وري��ة  اإل��ى  �صُتو�صل  التي  الع�صور   -1
ل التوق اإلى الحدث الم�صتقبلي الذي يمكنه الك�صف عن  ع�صور تمثِّ

الع�صور الفائتة.

)القائد هو  ال�صالم  المنطقة وال��ذي �صيفر�ض  اإلى  االآت��ي  2- القائد 
من  االأج��ي��ال  يقود  بدائي  د  مجدِّ اإل��ى  ر  يتحوَّ ال��ذي  ال�صائع  الملك 

الف�صل اإلى النجاح(.
3- ر�صول التجربة االأ�صلية، وهو ال�صاعر الذي اأُوتَي موهبة اإعالن 

ر. الحدث المتحوِّ
ة حول القائد، وما هي اإال االأفكار ذات  ة الملتفَّ ة اأو االأخويَّ 4- االأخوَّ
اأو  دين  اأو  عائلة  اأي  تخ�ّض  ال  التي  االإن�صاني  المجتمعي  الجوهر 

مدر�صة بعينها.
ح����ول ه����ذه ال���ن���وى االأرب�������ع ب��ن��ى ب��ي�����ص��وا ن��م��وذج��ه ال�����ذي دع���اه 
تن�صر  العقالنية  االأ���ص��ط��ورة  ه��ذه  ال��ع��ق��الن��ي��ة«،  ب�»ال�صيب�صتيانية 
الن�صو�ض  مثل  عّدة  فرناندو، في م�صتويات  يقول  اأ�صرعتها، كما 
في  فرناندو  بحث  التاريخية.  والبنى  التنجيمية  والميول  االأ�صلية 
خبرات  من  م�صتمّدة  كونية  رم��وز  عن  العقالنية«  »ال�صيب�صتيانية 
اإن�صانية، وهنا كان التقاوؤه مع �صخ�صياته التي اخترقت اأ�صعاره، 
الح�ّصي  والمذهب  الوجود  لمذهب وحدة  ت�صعيد  اإال  االأ�صماء  فما 
التي  الوثنية  تلك  بها؛  ينادي  فرناندو  كان  التي  الجديدة  والوثنية 
تمتزج فيها كل االآلهة في اإله واحد لي�ض كاأي اإله، ي�صمل االآلهة كّلها. 
حيث  بامتياز،  �صعرية  اأ�صطورة  اإل��ى  االأ�صطورة  تحّولت  وبالتالي 

�صًا. المختفي القادم لي�ض �صوى بنية انفعالية تزيد الوعي تمرُّ
كذلك من الممكن اأن فرناندو تاأّثر باأقنعة اأو�صكار وايلد التي نادى 
بها لم�صلحة الكذب في االأدب ك�صبيل لمعرفة واقع حقيقي اأكثر، 
ف�»الكذب في االأدب، كما يقول وايلد، لي�ض م�صكلة كما في الواقع، 
فالواقع  ال�صدق،  من  نف�صها  الدرجة  لهما  النقي�صان  االأدب  ففي 

محاكاة لالأدب، ولي�ض العك�ض«.
ناق�ض  اللذان  وايلد  موؤّلفا  االأقنعة«  و»حقيقة  الكذب«  »ا�صتنزاف 

فيهما بي�صوا نظرته.
م�صدرها  �صخ�صياته  فكرة  ب��اأن  االع��ت��راف  يرف�ض  فرناندو  ك��ان 
حيوية  اإل��ى  »يفتقر  وايلد  الأن  تمامًا،  العك�ض  يفتر�ض  بل  واي��ل��د، 

ال�صعر، وكتابته لي�صت �صوى ك�صف فجائي لالأفكار«!
على كل حال ال نعرف اإلى اأي مدى تحمل كلمات فرناندو التي خّطها 

على هوام�ض موؤلفات وايلد من التاأثيرات المبا�صرة في موؤلفاته.
البرتغالية:  اللغة  في  يعني  ال��ذي  ا�صمه  مع  يتعاي�ض  فرناندو  ك��ان 
يكونه،  ما  ح��ول  قلقًا  لديه  خلق  ذات��ه  االإح�صا�ض  ه��ذا  »�صخ�ض«. 
كان  ال��ذي  القناع  ويعني  الالتينية  م��ن  م��اأخ��وذ  اأ�صا�صًا  واال���ص��م 
الممّثلون ي�صعونه اأثناء التمثيل... وقد يكون هذا دافعًا اآخَر ال يقل 

عن غيره قّوة ليبعث خياالت من االأقنعة في الجوار.

ريدي م�شو

بورتريه فرناندو 
بي�صوا.
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اأو�صو، ر�صم: 
�صحر برهان.

، وهو ينظر اإلى نف�صه كذلك، يتكّلم  يتكّلم اأو�ص��و ك�ن�بيٍّ
بطريقته  اإّي��اه��ا  اًل  وم����وؤوِّ الق�ص�ض  ًا  قا�صّ م�صتطردًا، 
المختلفة. ي�صبح للحكاية عندئذ معنى مغاير، وي�صطع 
الدماغ ب�صورة اأخرى. وهذا ما فعله االأنبياء، فعلوا التاأويل المخالف 
وراأوا في العادي غيَر العادي. هكذا يتحّدث المعّلم والغورو االأكبر 
بين المعلمين، ببطء �صديد، باإنكليزّية هندّية، وُتكتب االإنكليزية في 
اأ�صفل الم�صهد. والبطء اأي�صًا نوع من التاأّمل حيث من الممكن رّبما 
»اأو�صن«  كلمة  من  منبثقة  »اأو�صو«  وكلمة  المحيط،  هذا  اخت�صار 
التي تعني المحيط واالأوقيانو�ض باالإنكليزية، يمكن اخت�صاره اأننا 
كب�صر واأفراد علينا الترّيث في ما نقوم به، من اأداء اأقّل االأ�صياء اإلى 
اللحم  للحم في م�صدر هذا  اأكلنا  اأثناء  قلياًل  لنا  تاأمُّ اأعقدها. فمثاًل 
واأّن حيوانًا بريئًا ُقتل لنمالأ نحن بطوننا، �صيجعلنا نكّف عن اأكل 
اللحم لن�صبح نباتيين. وكذلك في كّل فكر يطراأ في مخّيلتنا. علينا 
اأن نكون واعين لما نقول ون�صنع. تكّلم اأو�صو على كرا�ٍض مختلفة 
نعت خ�صي�صًا لكّل مجل�ض، تكّلم �صنوات عديدة وعندما توّفي  �صُ
800 كتابًا؛ كتب  المح�صلة  قاله فكانت  كتب تالمذته ومريدوه ما 
عديدة عن المت�صّوفين الم�صلمين، واأخرى عن الم�صيح والكاباال، 
اأثناء متابعتي  وغيرها عن بوذا والتاو والتعاليم الهندية الباطنية. 
الأحاديث اأو�صو في االإنترنت عاينت معاينة كما هي معاينة ال�صاهد 
المعا�صر لحوادث قراأُتها. مثاًل في اإمالء ال�صيخ االأكبر ابن عربي 
ل�»الفتوحات المكّية«؛ عاينت �صفر المت�صّوف الكردّي موالنا خالد 
اأّن  حيث  هناك  االإ���ص��راق  على  وح�صوله  الهند  اإل���ى  النق�صبندي 
ال�صهروردي  �صيرة  اإلى  اأو�صو  اأعادني  هندّي.  االأّول  النق�صبندي 
وحدث اأن �صعرت بال�صهروردي يتحّدث مبا�صرة اإلّي. قراأت حتى 
للغاية  كثيرة  فيها  يتحّدث  التي  الموا�صيع  الأو���ص��و،  كتاَبين  االآن 
وفي جميعها تقريبًا يتّم قلب المفاهيم واالآراء ال�صائدة راأ�صًا على 
الجن�ض وممار�صته بطريقة يح�صل من  تبداأ من  الموا�صيع  عقب. 
خاللها االإ�صراق ال�صوفّي ماّرة بالتانترا والتاو وبوذا والعرفانيين 

الم�صلمين وال تنتهي بالكاباال والم�صيح وال�صعر وال�صعراء.
هنا نترجم )عن االألمانية( روؤية اأو�صو اإلى ال�صعر.

اإلى نف�صي ك�صاعر. لكن مذ  اأنظر  �صوؤال: منذ ع�صر �صنوات واأن��ا 
اأنني  اأّي��ام، على الرغم من  ب��داأت بممار�صة »�صانيا�ض« منذ ع�صرة 
�صمعتك تقول اأ�صياء طّيبة عن ال�صعراء، فاإنه اأ�صبح بالن�صبة اإلّي غير 
ذي اأهمّية اإن كتبت م�صتقباًل �صطرًا من ال�صعر اأم لم اأفعل. ما الذي 

حدث لي؟

جواب: اأّواًل، ال ت�صتطيع اأن تتماهى مع كونَك  �صاعرًا، الأن ال�صعر 
فقط يح�صل، حينما ال تكون اأنت موجودًا. اإن كنَت موجودًا، فاإّن 
تكون  حين  فقط،  يح�صل  ال�صعر  قمامة.  مجّرد  �صتكون  النتيجة 

غائبًا.
اإنه  باطنَك:  في  ويدخل  ياأتي  اإن��ه  جمياًل.  هكذا  ال�صعر  يكون  لهذا 
غير  �صخ�ض  من  الحامل  كالمراأة  ت�صيُر  فراغك.  يعّبىء  يملوؤَك، 

معروف، من اأحد الغرباء. 
االأّم في  تلّقيه؛  يتّم  الطفل  الطفل.  ُتنتج  االأّم ال  ك��االأّم.  ال�صاعر هو 
اأف�صل االأحوال تحمله اإلى الخارج، تحّبه عميقًا في قلبها، تحاول 
اأن تهبه ج�صدًا - ولي�ض روحًا. ال�صعر ياأتي تمامًا هكذا اإليك، كما 
يتّم الحمل بطفل - بحّب عميق. بتلقٍّ وا�صتعداد عميق ت�صبح اأنت 
رحم االأّم، وال�صعر يجري تلّقيه. الم�صاألة م�صاألة َحَبٍل. وعلى المرء 
اأن يكون محتر�صًا، الأّن الوالدة غير الموّفقة من ال�صهل حدوثها؛ من 

رته بقّلة �صبرك. الممكن فقدانه. رّبما ح�صلَت عليه بعجلة ودمَّ
اإنه ينمو رويدًا،  اإنه يحتاج وقته الخا�ض.  دعه ي�صتقّر في باطنك. 
فقط  الوعي غير الزم. وعيك هو  ال��الوع��ي.  في  يكبر  اإن��ه  روي���دًا. 

اإزعاج. ان�َصه. اتركه يكبر.
عبئًا.  تحمل  كاأنما  يكون،  كّله  جوهرك   - ثقياًل  بنف�صك  �صت�صعر 
اإنه مريح، لذيذ، لكنه مع ذلك عبء. وفي يوم من االأّيام فاإن الطفل 

�صيولد، االأّم اأي�صًا �صتولد.
حينما يولد ال�صعر، فاإن ال�صاعر اأي�صًا يولد. االأمر لي�ض اأن ال�صاعر 
يكتب ال�صعر. بل اإن والدة ال�صعر هي التي تخلق ال�صاعر. قبل ذلك 

لم تكن �صاعرًا، فقط من طريق الوالدة ت�صير كذلك.
امراأة ما ت�صير اأّمًا. االأّم هي �صيء مختلف تمامًا عن المراأة العادّية. 
اأّم��ا االأّم فهي �صيء مختلف بالكامل. لقد  المراأة هي فقط م��راأة - 
تلّقت �صيئًا من الماوراء؛ لقد حملت هذا الماوراء في رحمها واأعارته 

ج�صدًا. 
ظّل  اإنه  العالم.  اإلى  ال�صعر  يح�صر  العالم، حين  اإلى  ياأتي  ال�صاعر 
ي�صبقه. قبل  اإنه ال  ال�صعر،  ي�صير خلف  اإنه  ال�صعر.  نتيجة  ال�صعر، 
. كان هناك رجٌل،  هذا لم يكن يوجد �صاعر، قبل هذا لم تكن توجد اأمٌّ
كانت هناك امراأٌة، لكن لم يكن ثّمة �صاعر اأو اأّم. االأّم �صوف تولد، 
حينما يح�صل ال�صعُر. لكن ب�صكل عام، فاإن كل ما ُتطلقون عليه ا�صم 
ال�صعر، لي�ض �صعرًا، بل فقط هو م�صاألة دماغ. يفّكر المرء في �صيء، 
يكتب المرء �صيئًا. كّل ما تكتبه، هو فقط نثر وكّل ما يكتبه الله من 
خاللك، هو فح�صب �صعر. قد يكون له �صكٌل نثرّي - هذا ال يهّم. كّل 
ما يقوله بوذا اأو الم�صيح هو �صعر. ال�صيغة هي نثر - وهذا غير مهّم 

هنا. اإنه �صعر، الأن الله يكتبه: الكّلّي يكتُب من خالل المفرد؛ البحر 
المحيط يريد اأن يعطيكم ر�صالة متو�ّصاًل بالقطرة.  

اإْن كنت اأنت من يكتب، فاإّنه فقط نثر ما تكتب، نثر عادّي. اأّما الذي 
يكتبه الله من خاللك فهو �صعر. حتى ولو كان نثرًا... على الرغم من 
ذلك هو �صعر. ال ت�صتطيع اأن تحّدد هويتك، اإن قلت اإنك �صاعر. هذا 
ن�صاز، هذا �صيدّمر كل التوازن والتالوؤم. هذا اإذًا ح�صن - ح�صن اأّن 
تحديد الهوّية يتّم لغوه، اإنه جّيد اأنك ن�صيَت ال�صعر كّله، جّيد اأّنه لم 
ك ب�صيء، �صواء اأكتبت االآن اأم لم تفعل. اأنت االآن في موقف  يعد يم�صُّ

�صحيح. االآن، للمّرة االأولى ممكن اأن يقع ويح�صل ال�صعر.
ال اأ�صتطيع القول: »اإنه �صيحدث«، الأن ال�صعر ال يمكن التنّبوؤ به. اإن 
قام المرء بالتنّبوؤ به، فالدماغ يبداأ ثانية بالعمل واالنتظار واإجهاد 
نف�صه والقيام ب�صيء ما. ال، اطرد كّل هذا من مّخك. رّبما ا�صتغرق 
االأمر �صهورًا، رّبما �صنوات، رّبما عمرك باأكمله، لكن في يوم من 
االأّيام - حينما تكون قد ن�صيَت ماهّيتك ك�صاعر بالتمام والكمال - 

ف�صت�صبح و�صيطًا. �صيء ما �صيتدفق عبرك وخاللك.
ل�صوف يجيء من خاللك، لكن �صيكون من الماوراء والطرف االآخر. 
حينذاك �صتكون اأنت فقط مراقبًا، �صتكون �صاهدًا فقط. لن تكون 
�صاعرًا؛ بل �صاهدًا. وحينما ياأتي اإلى العالم، �صينتج عنه �صكٌل اآخر 

تمامًا.
ال  متوا�صعون،  جميعهم  الكبار  ال�صعراء  ال�صاعر.  يكّون  ما  ه��ذا 

يطالبون باالمتيازات.
عة حّتى. ال اأحد يعلم من الذي قام  كتابات االأوباني�صاد لي�صت موقَّ
ر اأن ثمة �صعرًا اأكبر منها - و�صعراوؤها  بكتابتها. من غير المت�صوَّ
خلفهم  يتركوا  ل��م  حّتى  اأ�صماءهم،  ي��ذك��روا  اأن  يحاولوا  ل��م  حتى 
اإم�صاءهم. واإال لكان هذا دن�صًا. خّلفوا وراءهم ال�صعر، ولم يطالبوا 

بحقهم فيه. هم كانوا و�صائط فح�صب.
�صاعٌر حقيقيٌّ هو و�صيٌط، هو و�صيلٌة. لهذا اأتكّلم عاليًا على ال�صعر 
ين االأقرب.  ين. اإنه جار الدِّ - الأنه يعلو اإلى مقام التاأّمل، اإلى قرب الدِّ
ال�صيا�صّي ي�صتغل على العملّي، العاِلُم على الممكن، ال�صاعر ي�صتغل 

ل ال�صعر. على المرّجح، والمت�صّوف على الالممكن - لهذا اأبجِّ
ت�صعة  ن�صبة  »�صعراءكم«.  اأبّجل  ال  فاإنني  ال�صعر،  اأبّجل  بينما  لكن 
وت�صعين منهم ال يكتبون �صوى القمامة. اإنهم يقومون بنزهة متعّلقة 
اأكثر - لكن ال  اإنهم ي�صّوهون ويبّدلون، ال  اأنانّية.  بالراأ�ض، بنزهة 

�صعر ي�صيل عبرهم.
ي�صتطيع المرء اأن يكتب ال�صعر. رّبما كان هذا ال�صعر من الناحية 
التقنّية بغير ما نق�ض، لكن اآنذاك هو اأي�صًا مّيت. اأحيانًا يح�صل اأن 

عبد الرحمن عفيف

يكون �صعر ما لي�ض كاماًل من الناحية التقنّية، لكّنه حّي. من يهّمه، اإن كان �صيء ما، تقنيًا، 
�صالحًا اأم ال؟ المهّم واالأهّم هو اأن يكون هذا ال�صيء حّيًا.

اإذا اأ�صبحَت اأّمًا، هل �صتريد عندئذ طفاًل، يكون كاماًل، لكن مّيتًا؟ طفاًل من البال�صتيك: طفاًل 
من الناحية التقنية �صحيحًا بالكامل، لي�ض ثّمة نواق�ض ت��رى... نعم، اإن اأردت��م ب�صرًا من 
الناحية التقنية بغير ما نق�ض، حينها فاإّن ما هو ممكن هو فقط كائنات من البال�صتيك. فقط 
هي �صتكون بال عوج وخطل. الطفل الحقيقّي والحّي دائمًا ياأتي مع بع�ض النواق�ض - ال 

يمكن غير ذلك، الأّن الحياة تحيا في الخطر والموت.
المخاطر.  به  لعٌب تحدق  ال��دوام  الحياة على  الخطر.  بمناأى عن  يكون  المّيت  ال�صيء  فقط 
األف �صعوبة و�صعوبة ينبغي اأن تتجاوز، والغوام�ض اأن تفّك. وجود الحياة، هذه الظاهرة 

الب�صيطة، هي بحّد ذاتها معجزة ما، مع كّل نواق�صها...
الحياة غير كاملة، الأّن الحياة تنمو على الدوام. كّل ما يكبر، يجب اأن يكون غير كامل؛ واإاّل 
كيف يمكنه اأن ينمو؟ كّل ما هو كامل هو مّيت �صابقًا: اإنه �صالٌح للقبر فح�صب، ال يمكن عمل 

�صيء اآخر له.
ن�صبة ت�صعة وت�صعين من �صعرائكم ال يكتبون اإال غثًا وقمامة؛ اإنهم ياأتون باأطفال موتى اإلى 
العالم. اأحيانًا - وفقط اأحيانًا، فقط نادرًا - يح�صل اأن يظهر �صاعٌر. ودائمًا، حين يوجد 
�صيء من قبيل اأن يولد �صاعر، هذا ال�صيء الذي هو معجزة في هذا العالم، فاإن هذا ال�صاعر 

يكون �صديد القرب من المت�صّوف، خطوة اأخرى، وهو نف�صه ي�صير مت�صّوفًا. 
المت�صّوف  نزل  واإن  مت�صّوفًا.  ي�صبح  فاإنه  االأعلى،  اإلى  اأكثر  يحّلق  اأْن  ال�صاعر  اإن حاول 

ماأخوذًا من قبل راأفته درجة باّتجاهكم، فاإنه ي�صير �صاعرًا.
ال�صعر يبثُّ �صرَّ الحياة. كيف يقوم المرء بالبّث، اإن لم ي�صعر هو نف�صه بعد بهذا ال�صّر في 
اأعماقه؟ ال�صعر عالقٌة بينك وبين الكّلي. توافٌق عميٌق بين قطرة الماء والبحر الكبير، بين 
ورقة ال�صجرة وال�صجرة. تماٍه بين الك�ل والجزء - الجزء يبداأ يرق�ض، الجزء يفي�ض هكذا 
من الغبطة حتى اأنه يغّني... هكذا مجذوبًا، بحيث ت�صبح حركاته �صعرّية. ال يعود يم�صي - 

بل يرفرف.
رق�ض.  ال�صعر  م�صٌي،  النثر  ال�صماء.  في  طيران  ال�صعر  االأر���ض؛  على  ب�صيٌط  م�صٌي  النثر 
الحركات هي هي، لكن النوعّية هي نوعّية اأخرى بال نهاية. يا للروعة - اإنه بركة لك، حين 
ي�صمحّل عندك تحديد الهوّية. وهذا هو بال�صبط ما اأحاول من طريق »ال�صانيا�ض« بلوغه. 
حين تذهب هوّيتك المحّددة ك�صاعر اإلى غير ما رجعة، فاإنك تبقى ف�صاء مفتوحًا. فقط في 
هذا الفراغ ت�صتطيع اأن تنزل فيك اأيدي الله وت�صنع من الطين، الذي هو اأنت، �صيئًا ما، �صيئًا 

بهّيًا. ل�صوف لن يكون ملكك - اإنه فقط �صيجيء من خاللك.
فلتغبط نف�صك اأّن هوّيتك م�صت؛ ال تحاول اأن ت�صنعها ثانية. ان�َصها كلّيًة، ان�َض كّل �صيء 

تعرفه عن الق�صيدة وعن ال�صعر. ان�َض كل �صيء - افرح بب�صاطة لكونك اأنت كما اأنت.
ذاَت يوم فجاأة �صتكون مع الكّل على الموجة نف�صها - �صتكون راجعًا اإلى نف�صك، �صتكون 
ان�ص�ج�ام�ًا، واأغنية �صتهبط عليك مثلما حمامة. عندئذ �صتكون للمّرة االأولى في حياتك �صاعرًا. 

لن ترفع �صوتك للمطالبة بذلك، بل �صتكون كذلك.
الذين هم كذلك ال يّدعون اأّنهم كذلك. وفقط الذين لي�صوا كذلك - يّدعون الملكّية.

الثمودية  النقو�ض  في  »رو�صا«  وردت 
يمكننا  وال  وال��ج��م��ال،  الح�صن  لتعني 
الالهوتي  المناخ  ع��ن  كثيرًا  االب��ت��ع��اد 
رو�صا  اأن  عرفنا  اإذا  ال��م��ف��ردة  اإل��ي��ه  تدفعنا  ال���ذي 
رّبما  الجنوب،  وعرب  الثموديون  عبدها  اأنثى  اإلهة 
كمحاولة  للتعالق مع جّنات عدن بُبعدها التوراتي 

وقرينتها حديقة الرحمن في اليمامة.
ولقد عرف االإخباريون العرب اإلهة ثمود التي امتّدت 
غربّي  ن�صاأت  التي  العربية  ال��دوي��الت  في  عبادتها 
الفرات وفي اأجزاء وا�صعة من الجزيرة العربية وفي 

تدمر واالأنباط وال�صفاة.
وهناك من الباحثين من يرى اأنها انتقلت من مجالها 
العوا�صم  )اإح��دى  نينوى  اإل��ى  الجزيرّي  الالهوتي 
االآ�صورية االأربع( مع حملة �صنحاريب )704 - 681 

ق. م(.
عرفْت عبادتها قبائل عربية كثيرة كما هو االأمر مع 
�صهير  �صنم  ب�صورة  مناة  زي��د  بن  كعب  بن  ربيعة 
ت�صحيف  ج��ل��ّي��ًا  يظهر  كما  وه���و  ���ى«  »ُر����صَّ ُي��دع��ى 
التاأكيد على  بّد من  الثمودي »رو�صا«، وال  لال�صم 
اأن النقو�ض ذكرت هذا ال�صنم با�صم »ر�صو« اأي�صًا 
والذي تعّبدت له طيء بموازاة »الفل�ض« الذي كان 

بنجد و�صهيل.
مو�صع  العرب  جعلها  التي  االآلهة  من  ا  ُر�صَّ وك��ان 
اأب��ي  ب��رواي��ة  الغنوي  لطفيل  �صعر  ف��ي  كما  ق�صمهم 

عبيدة:
»وقال ب�صيٌر قد اأبان رعالها

ا - من تخافين فاذهبي«.  فهو - وُر�صَّ

ولالإله ر�صى، اأو ر�صو، اأو رو�صا، مجال جغرافّي 
وتاأويلّي وا�صع، اإذ تنازعته في الغالب مدنّيات على 

امتداد الدويالت الجزيرية القديمة.
الثمودية  الن�صو�ض  كّر�صته  ال���ذي  االإل���ه  ه��ذا  اإن 
وال�صفائية على نحو وا�صع  ما هو اإال االإله عثتر ذاته، 
تداولها  التي  االأ�صنام  من  معروف  هو  كما  وعثتر 
االأخ��ب��اري��ون ف��ي م��روي��ات��ه��م، وق��د ورد ف��ي اأخ��ب��ار 
لل�صم�ض،  عبادتهم  اأهلها  ع��ن  ُع��رف  التي  »ال��ره��ا« 

اأطلقوا عليه ا�صم »اأزيزو�ض« واإله  واإله يبزغ قبلها 
اآخر يبزغ بعدها ودع��وه »مونيمو�ض«. وهناك من 
يرى اأن اأزيزو�ض هو ذاته عزيز الذي ارتبط بنجم 
ال�صباح في المرويات الموروثة. وهو يمّثل رو�صا 
في  تحّوال  والعزيز  عزيز  اأن  وم��ع��روف  ��ى  ُر���صّ اأو 

االإ�صالم اإلى �صفات لله.
وفي الحقيقة فاإن معظم اأ�صماء االآلهة هي في جوهرها 
�صفات لها، ولي�صت اأ�صماء اأعالم للداللة عليها، وهذا 
�صه في رو�صا التي تدّل على الح�صن  ما بو�صعنا تلمُّ
وال��ب��ه��اء وال��ج��م��ال، ل��ت��غ��ادر ه��ذه ال��م��ف��ردة المجال 
ا�صم  هيئة  على  ثانيًة  فتنه�ض  ال�صفاتي  ال��دالل��ي 
اإله عند االأق��وام الجزيرية على امتداد  اأو  علم الإلهة 
جغرافياتها. وما زال اال�صم يرد في تمظهرات جّمة 
حتى و�صلنا في �صيغ متعّددة في االإفراد والجمع 
للداللة على اأ�صماء اأمكنة في الجزيرة العربية، كما 
في الريا�ض وثالثة مواقع اأخرى في دولة االإمارات 

العربية المتحدة.

الت�صمية وتمظهراتها
ا: باإ�صباع ال�صّمة واإمالتها نحو الواو تمنحنا  1� ُر�صََّ
رو�صا  ف��ي  نف�صه  )ال�����ص��وت��ي(  الفونوطيقي  البعد 

بنطقها الثمودي.
ال��ذي  االإل���ه  اأي  نف�صه،  ال�صابق  اال���ص��م  ��ى:  ُر���صَّ  �2
تعّبدت له العرب كما في مثال طيء بموازاة اأ�صنام 

اآلهتها المعروفة.
ى باإ�صافة الهمزة  اأو ُر�صَّ ا ذاته  ر�صاء: هو ُر�صَّ  �3
المفردة  لتف�صيح  ال��غ��ال��ب  ف��ي  االأل����ف  تعقب  ال��ت��ي 
وتعريبها، وهو اأمر عرفته العربية في اأ�صماء االأمكنة 

واالأعالم.
و: النطق الثمودي وال�صفائي ونطق الدويالت  4� ُر�صّ

العربية غربّي الفرات باإ�صباع �صّمة الراء.
رو���ص��ا: االأل���ف ف��ي رو���ص��ا يدخل ف��ي �صياقات   �5
التاأثيرات االآرامية في الدويالت العربية التي دّونت 
به اأخبارها واأعالمها، ويوازي اأداة التعريف العربية، 
وهو في االأ�صل ذو بعد اإ�صارّي تعقبه الهاء للداللة 
عليه، ولقد �صقطت مع التقادم فبقي األف االإطالق.

�شالح الدين حيثاني
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ا�ص�مك
عندما كنت هناك

ك��ال��ع��ادة، تقرئين  وك��ن��ت، 
ال�صعر

بداأت ثيابك البي�صاء تت�صاقط عنك
- وبدا االأمر طبيعيًا -

جميع ال�صعراء، حين يقروؤون ال�صعر، 
تت�صاقط عنهم ثيابهم

لكن الذي حدث
)وكان طبيعيًا اأي�صًا( 

اأن الجميع راحوا ينظرون اإليَّ
اإذ اإنني، هكذا...، 

بال حركة، 
وفي الوقت ذاته، 

كنت اأرتدي ثيابك...
ال�صال االأحمر الذي يلفُّ عنقك، 
حتى ال�صال االأحمر، كنت اأرتديه

وحين نظرُت اإليك
لم تكوني!!

 ...
كنت اأنا من يقراأُ ال�صعر

وكانوا، جميعهم، ينادونني با�صمك
*** 

في الالذقية
في الرّقة

والمدن  وال�صويداء  وح��م��اه  حلب  ف��ي 

جميعها...
في ال�صلمّية

حتى في ال�صلمّية
اأ�صدقائي
وجيراني

واأهلي
جميعهم،

حتى اأهلي،
كانوا ينادونني با�صمك

***
في دم�صق

اأعطاني البائع، دون اأن اأطلب،
ث�ي�اب��ًا بي��صاء
و�صااًل اأحمر

وناداني با�صمك
***

العابرون اأي�صًا،
ال�صعراء،

�صائق التاك�صي،
النادل،

زمالئي في العمل،
الموظف في كّوة الهاتف،

�صرطي المرور،
حار�ض البناء المجاور...

***
لكن

ما لي�ض طبيعيًا هنا

اأنهم، جميعًا، لم يكونوا يعرفونك
مع هذا

كانوا ينادونني با�صمك؟

�َصـَبه
عندما غادرِت المقهى

تركِت �صيرتك على الطاولة
واآثامِك على الكر�صي

تركِت محفظتك
وماكياجك

ارتك الطّبية تركِت نظَّ
تركت عطرِك 

و�صامتِك

تركت ر�صالًة اإلى حبيبك
وتركتني...

كاأنك تعرفين
اأنني اأعرف

اأنِك، اإذ تغادرين، كاأنك يجب اأن تبقي

كاأنك تعرفين اأن ما �صيحدث، حدث:
حملُت محفظتك

ماكياجك 
عطرك

ودخلُت �صيرتك كما لو اأنك لم تتركيها 
على الطاولة 

على  تتركيها  لم  كاأنك  اآث��ام��ك  وحملُت 
الكر�صي

و�صعُت نّظارتك
و�صلَّمُت الر�صالة اإلى حبيبك

عًا  وكما كان متوقَّ
بدا االأمر طبيعيًا:

ثيابك ذاتها
عطرك ذاته

وال�صامة، حتى ال�صامة، كانت في مكانها
على الجهة الي�صرى من الَخ�صر

كنُت معه كما لو اأنك لم تتركيه...
في المطبخ
في الغرفة

وفي ال�صرير...
...

لكن ال�صيء المفاجئ الذي حدث،
)وكان طبيعيًا اأي�صًا(

اأننا، ونحن معًا،
كالنا،

اأنا وهو،
كنا نلفُظ ا�صمك

تلك الق�صيدة
تذكرين تلك الق�صيدة 

جميعهم قالوا: تلك الق�صيدة لك
ٌه اإليك خطاب الع�صق موجَّ

وقالوا اأي�صًا: اإن المراأة التي في �صيرتي،
حتى المراأة التي في �صيرتي، 

اأنِت
...

لكنني قلت لهم:
ال�صعر لي�ض الأحد

والق�صيدة لي�صت �صيرتي
تذكرين...
قلت لهم: 

في الق�صيدة امراأٌة اأخرى
وفي �صيرتي امراأٌة اأخرى

واإنك - اأنت، حتى اأنت - مجّرد امراأة 
اأخرى

...
لكن
...

هة اإليك الق�صيدة موجَّ
ه اإليك وخطاب الع�صق موجَّ

المراأة التي في الق�صيدة اأنت
والمراأة التي في �صيرتي اأنت

...
وبعد قليل، �صاأقول لهم: 

تلك الق�صيدة لي�صت مجازًا
كل جملة 
كل مقطع

كل تاأويل محتمل
لك

ما قلُته ق�صدُته 
بال �صيمياء

وال داللة
كنت اأقول:

، وك����ان ال����دم ي��ن��زف من  ع����ودي اإل�����يَّ
، ركبتيَّ

كنت خائفًا اأاّل تعودي
د  مجرَّ الق�صيدُة  تكون  اأن  خائفًا  كنت 

ق�ول في المجاز
كنت خائفًا اأن تقرئيها لغويًا

 اأن تقرئي الق�صيدة بو�صفها ق�صيدًة، 
)مثاًل(:

هل الكلمات متاآلفة، متنافرة؟
عُت الداللة اإلى اآخر الداللة؟ هل و�صَّ

نجحُت في ا�صتدراج المعنى؟
و�صعُت الق�صيدة في تاريخ ال�صعر؟

هل كانت رائدًة؟
...
...

تلك الق�صيدة لم تكن ق�صيدة
...

لكن الذي حدث:
لم يقراأ اأحد الق�صيدة بو�صفها ق�صيدًة

اأنت فقط،
قراأِت الق�صيدة بو�صفها ق�صيدًة!!

خ�شر الآغا

الأنه
هبط

�صهوًا
من

الجّنة
على

االأر�ض
�صار �صعلوكًا.

المو�صيقى 
التي ن�صمعها
في اآخر الليل

اإنما هي 
ن�صيج ال�صعاليك. 

مدينة بال �صعلوك
تعني

اأغنية بال لحن.

الحدائق
ها ال�صعاليك التي ال يوؤمُّ

يذبل نجيلها.

ال�صعلوك
بو�صلُة المدينة.

ال�صعلوك طير
ولكن بجناَحين

من تراب.

رغيف الخبز
ال ي�صعر باالألم

ويك�ون �ص�ع�ي�دًا
حين تق�صمه اأ�صنان ال�صعاليك.

اأحيانًا
يهطل المطر 

ال لكي ي�صقي الزرع
اإنما لي�صتحّم بقطراته

ال�صعاليك.

قطرة عرق 
�صعلوك  ج��ب��ي��ن  م��ن  �صقطت 

كادح
لم تذهب اإلى االأر�ض

اإنها �صعدت
لت�صبح نجمة في ال�صماء.

ال�صعلوك
ال يذهب اإلى الحاّلق 

الأنه يخ�صى على جناَحيه.

ح�شن النّواب

�صبعُة اأيام فقط تف�صل دورة العام 
ب��ال��م�����ص��وؤوم لفر�ض  ُع�����ِرف  ال����ذي 

ين الجديد الدِّ
و�صل  قد  و�صطهم  ر  والتذمُّ القرية  اأهالي  على 

ته قمَّ
ه��ذا هو  ك��ان  اأي��ام  ظهور عالمة والمهلُة �صبعُة 
الب�صر ومعه  الثاقُب  القرية والرجُل  اأهل  قرار 
بع�ض الح�صد هم َمن اأبلغوا الر�صول المزعوم 

ورفقته بهذا النباأ.
�صيء  ر�صد  دون  كغيره  مرَّ  ال�صاد�ض  المغيب 
اأه��ل  ع  تجمَّ ال�صابع  المغيب  قبل  م��ا  وف���ي  م��ا 
متهم الرجل الثاقب  القرية وزعاماتها وفي مقدِّ
التي  ال��خ��ارق��ة  العالمة  روؤي���ة  المكلَّف  الب�صر 
ة الدين الجديد و�صرعّيته اأمام خيمة  ُتثبت �صحَّ
يم�صك  كان  الُمطبق  وال�صمت  الر�صالة  عي  ُمدَّ
بينما  ه��ذا  المعجزة.  انتظار  في  بالحا�صرين 
اقتربت لحظة انق�صاء الُمهلة وما اإن حلَّ المغيب 
االأخير حتى انخطف الرجُل الثاقُب الب�صر وراء 
ب�صره في م�صهد الطيور المتزاحمة وهي على 
التكاُثر  بدء مو�صم  ت�صرع في  �ض  الُمقدَّ الجبل 
اأهل  ال��َح��ول  ه��ذا  الطق�ض  اأداء  غ��اب عن  بعدما 
القرية عندها خرَّ �صاجدًا وتبعه في ال�صجود كل 

الحا�صرين اأمام ده�صة الر�صول المزعوم.
ِمن  هكذا  ال�صماء  ر�صالة  الحق  ديانة  �صدقت 

بعد قالوا!

محمد عثمان عو�س

تّموز 
�����ص����ري����ع ال����وق����ت 

الطويل الق�صمات 
طيور ال ت�صتريح تموت 

في كل الجهات 
تّموز طفل 

يدلف من عنق زجاجة 
والعا�صقون 

زه����ر  م����ث����ل  االآن  ي����ه����رق����ون 
االأر�صفة 

اأيها الحزن العنيد العنيد 
كالجبل. 

اأكثر من الوقت نريد 
ل��ي��ف�����ضَّ ح��ري��ر ان��ت��ظ��ارن��ا وج��ه 

طاعن في المطر 
اأكثر من الوقت نريد 

الأح��الم��ن��ا ال��ت��ي ت���دّب ف��وق زبد 
ال�صوارع 

لحّبنا الحجري 
الأيامنا 

الأيام نعّلقها كالتحف 
في الغرفة ال�صّيقة ال�صاَقين

الفّذة النهد الرخي�صة مثل نهار 
يقفز في النوم بال خجل 

اأيها الحزن العنيد العنيد .

واأحلم 
ب��غ��ي��م ف���را����ص���ك ي��ج��ل�����ض ف��ت��ف��ّر 

النافذة 
بالكر�صي الممتلئ االأرداف 

بالبراويز المائلة دون �صور 
بف�صاء �صدرك يك�صوني 

مزدحمًا بالعطر
 مزهّوًا بالنار 

كلفافة تبغ تذوي بين االأ�صابع 
تّموز 

اأيها الطفل االآثم الفاتن العطاء 
اأي روؤى لي الأعبر

نافرًا كليل من �صقوق الجدار 
وخلفي �صجر

 يقرع ظّلي 
بين �صّكي والمكان
يدي الممدودة نهٌر
 مقطوع الطرَفين 

وم��ي��الد خفيف ي��ع��دو ح��ت��ى ال 
يرى 

اأي روؤى لي 
اأنا الج�صد القاحل يعتلي 

�ًة راك�صة. جثَّ

علي حمام

ال����ذي ي�صرق  ب��ل�����ص��ان��ه  ال�����ص��ف��دع 
ال���ذب���اب م���ن ج��ي��ب��ة ال���ه���واء �صمح 
للفرا�صة اأن تمّر بحقيبتها ليلتقطها 

العنكبوت
باأوهن البيوت

***

ح�صائ�ض  من  اأريكة  يو�ّصد  المتخم  ال�صفدع 
الماء ويركع في حلم اليقظة

***
ال�صفدع كائن ال�صّفة

***
على  كفرا�صة  النوم  في  يغّط  ال��ذي  ال�صفدع 

زهرة يحلم باأنثى في متناول قفزة
***

م ل�صفدعته باقة  ال�صفدع عندما يع�صق ال يقدِّ
من الورد اأو عطرًا فرن�صيًا وال �صوكوال باذخة 

الذوبان ال يدخل في عراك مع ذكور القبيلة
بل ي�صرخ باأعلى �صوته حّتى ي�صّم اأذَنيها

ال�صفدع فري�صة �صهلة لحيوانات الوادي لكّنه 
يطير في معدة طائر مهاجر

***
ال�����ص��ف��دع ���ص��اق ف��ي ال��م��اء ���ص��اق ف��ي ال��ت��راب 

كق�صيدة نثر
با�صم �صليمان

تخطيط بيَتين الأبي 
تّمام والمعّري مع 
حكمة عربية ماأثورة، 
بري�صة �صّيد اإبراهيم.
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الطاهر 
بن جّلون، 
ر�صم: عبد 
الله اأحمد.

اإعداد: تام فان ثي

رت عدم  ق��رَّ »لقد  ل��ه:  قلت  ي��وم  باري�ض. ذات  في  بيكيت  �صموئيل 
العودة مطلقًا اإلى كوبا«. كنت اأنوي الكتابة بلغة اأخرى، لكن هجران 
اأدبية رفيعة. كان  اأعمال  يه  اأدب تغذِّ اللغة االإ�صبانية معناه هجران 
ر بيكيت  لديَّ �صعور بارتكاب خيانة، واأنا اأتخذ مثل هذا القرار. فكَّ
طوياًل قبل اأن يبادرني بالقول: »�صخ�صيًا، بداأت الكتابة بالفرن�صية، 
الأن الكتابة بلغة جيم�ض جوي�ض كان عبئًا ثقياًل جدًا«. )كان بيكيت 
ال�صكرتير الخا�ض لجيم�ض جوي�ض(. بعدها اأ�صاف باأن عليَّ العودة 
اإلى لغتي االأ�صلية، واأن اللغات ال اأهمية لها، فاالأهم هو العالم الذي 
ر من خاللها، لكن يمكن اأن  ينقله الكاتب. وطننا هو اللغة التي نعبِّ
نتوافر على وطنين، كما يمكن اأن نتوافر على ثالثة ن�صاء اأو اأربعة 

اأو خم�صة...

ماغازين ليتيرير: طبعًا، ثمة الكثير من كتابات المنفى. مع 
رون عن االألم نف�صه،  ذلك اأنتم جميعكم - باعتباركم منفيين - تعبِّ
التمّزق نف�صه، األي�ض هذا ما يربط بينكم ويجعل منكم كّتاب هجرة؟

، فاإن �صنف »اأدب الهجرة« غير  الطاهر بن جلون: بالن�صبة اإليَّ
موجود. فاالأدب هو االأدب. اإنه يعالج ثيمات متباينة لي�ض اإال. فرغم 
االهتمام  في  اأي�صًا  والواجب  الحق  لدينا  الفردية  حكاياتنا  تباين 
الثيماتية  هذه  اأن  يعني  هذا  والهجرة.  المنفى  غير  اأخ��رى  باأ�صياء 
تفر�ض نف�صها علينا الأننا معنيون بها. لكن، اإذا كان باالإمكان اإيجاد 
للهجرة.  �صينما  اأو  اأدب  يوجد  اأن  يمكن  ال  فاإنه  للهجرة،  متحف 
الق�صايا  وعن  االإن�صاني  ال�صرط  عن  �صيء  كل  قبل  االأدب  يتحّدث 
على  وجد  بحيث  »االأودي�صة«:  ب�صي�ض  ت�صبه  حالة  اإنها  الكونية. 

الدوام اأ�صخا�ض يريدون الذهاب اإلى مو�صع اآخر.

عتيق رحيمي: اأجدني غير من�صجم مع تعريف »اأدب الهجرة«.
�ض. اأكتب بالفرن�صية  واأ�صتطيع القول اليوم اإني فرن�صي الأني متجنِّ
عن مو�صوع يتعلَّق باأفغان�صتان، لكني اأ�صتطيع اأي�صًا اأن اأجد كتبًا 
ث عن بالدي. فاالأديب لي�ض لديه �صوى  مكتوبة من لدن فرن�صي تتحدَّ

اأر�ض واحدة، هي هذه ال�صفحة البي�صاء.

ماغازين ليتيرير: هل كل الكّتاب مهاجرون؟

يجب و�صع فرق وا�صح بين الدرا�صات  جلون:  بن  الطاهر 
هي  التي  الكونية  الظاهرة  ه��ذه  ح��ول  المنجزة  ال�صو�صيولوجية 
ث بطريقة غير مبا�صرة عن  الهجرة، وبين االإبداع االأدبي الذي يتحدَّ
اب يحملون في ذواتهم ا�صتغرابًا  موا�صيع مثل الهجرة. فكل الكتَّ
اأن  ت�صتطيع  الجانب،  ه��ذا  م��ن  اآخ���ر.  ك��ون  على خلق  قدرتهم  م��ن 
اأف�صل. في الوقت نف�صه، الواقعية م�صتحيلة  تقول الحقيقة ب�صكل 
االإن�صاني.  ال�صرط  التي ت�صكن فينا هي حقيقة  الوحيدة  والحقيقة 
وهذا ما اأحاول فعله في كل مّرة. �صخ�صيتي االأ�صا�صية في رواية 
»في البالد« لي�صت مهاجرة، بل فقط كان يمكن اأن تكون �صخ�صية 

اأي اإن�صان اآخر.

ماغازين ليتيرير: في رواية »في البالد« هناك م�صاألة الهجرة، 
لكن اأي�صًا هناك نتائجها وم�صاعفاتها. تتحّدثون تحديدًا عن الهّوة 
ع هذه  بين االأجيال وهذه الق�صية تتجاوز اإطار الهجرة... اأال يو�صِّ

ت بين ثقافَتين؟ الهّوة فعل الت�صتُّ

الطاهر بن جلون: في هذا الكتاب، اأتحّدث عن رجل ينتمي 
اإلى الجيل القديم الذي و�صل اليوم اإلى �صّن التقاعد، وماأ�صاته اأنه 

اأربعين �صنة في عائلته خ��الل كل هذه  يعاي�ض ما ح��دث خ��الل  لم 
المرحلة، كبر اأبناوؤه في لغة اأخرى مغايرة وقّرروا اأن ينطلقوا في 
االختالل  وب�صبب هذا  تقاعده.  يوم  يفهمه  ما  ذاتية. هذا  م�صاريع 
اأن  �ًا  ظانَّ كبير،  بيت  لبناء  المغرب  اإل��ى  ال��ع��ودة  ر  ي��ق��رِّ عائلته،  ف��ي 
بع في العائلة  اأبناءه �صيعودون للعي�ض معه فيه، كما هو العرف المتَّ
لهوؤالء  يكن  فلم  طبعًا.  يتحّقق  لم  ه��ذا  لكن  المغربية.  البطريركية 
االأبناء ما يوؤاخذون اأنف�صهم عليه، الأنهم فرن�صيون اأ�ّص�صوا حياتهم 
اإنها  اأخرى.  اأ�صول مجتمعية  وتزّوجوا من زوجات واأزواج ذوي 
حقيقة هذا البلد )فرن�صا(، اإذ لدينا اأكثر من 26 في المئة من الزواج 
المختلط في اأو�صاط الهجرة. هذا الخليط يتاأ�ّص�ض بمعزل عن االإرادة 
فهم  ل�صوء  الفر�صة  تتيح  الو�صعية  ال�صيا�صية واالجتماعية. وهذه 
ت�صتغّله و�صائل االإعالم. اإنهم يخلطون بين المهاجرين الذين قاموا 
بالرحيل من اأجل العمل واأبنائهم الذين لي�صوا مهاجرين. م�صتقبلهم 

وحياتهم كانا هنا على الدوام ولي�ض في بالد اآبائهم.

ماغازين ليتيرير: في رواية »راب�صوديا كوبية« ثمة �صخ�صية 
ميامي،  اإل���ى  ي�صل  كوبي  �صاب  �صخ�صية  ال�����ص��رط:  ه��ذا  تو�صح 
على  ي�صهد  عمٌل  عليه  ُيقتَرح  ه��ارف��ارد،  في  ناجحًا  طالبًا  في�صير 
اأنه �صيغتال  اندماجه الجّيد في مجتمع بو�صطن، فيرف�صه بدعوى 

جزءًا منه. فهل يتطلب االندماج الت�صحية بالذات؟

اإدواردو مانيت: حاليًا، اأعي�ض ثقافتي المزدوجة ب�صكل جّيد.
مررُت بمرحلة �صيزوفرينية خاللها لم اأكن الأتكّلم اأو اأقراأ اأو اأكتب 
باالإ�صبانية على االإطالق؛ الأني كنت اأريد اأن اأ�صير فرن�صيًا: فرن�صي 
باأح�صن  يتحّدث  فرن�صا(  )في  »هناك  لي:  يقال  الأن��ه كان  االأب���راج، 
فرن�صية في العالم«! وبف�صل لقاءاتي ورحالتي فقط عرفت اأنه من 

دة. اأح�ضُّ باأمانة تاّمة اإزاء فرن�صا؛  الغنى اأن يمتلك االإن�صان لغات متعدِّ
اإنها بالدي. اأي�صًا، ال اأ�صتطيع اأن اأنكر اأني كوبي اإ�صباني. اأتحّدث 
عن االأمل في رواية »را�صبوديا كوبية« وعن كوبا الم�صتقبل، كوبا 
نريد  ما  وبمقدار  الداخل،  وكوبّيو  المنفّيون  حيث  الديموقراطية 

االندماج ننتهي اإلى اإنكار الجذور.

طبعًا، لكن ال اأح��د يطلب مّنا التخّلي عن  جلون:  بن  الطاهر 
جذورنا. لدّي فقط مالحظة حول كوبا، فقد �صّوتت فلوريدا بن�صبة 
التي  كيندي  عهد  منذ  االأول��ى  المّرة  اإنها  اأوب��ام��ا.  لم�صلحة   %53
كبير  ف�صل  ه��ذا  الديموقراطيين.  لم�صلحة  فلوريدا  فيها  ت  ُت�صوِّ
لم�صلحة  هم من �صّوتوا  فاأبناوؤهم  كوبيين،   - االأميركي  لل�صيوخ 
اأوباما، وكوبا الغد �صيبنيها �صباب باأفكار جديدة. لقد اأعطت ظاهرة 
ب�صكل مختلف؛ والمنفى  للعي�ض  اأخ��رى  لمجتمعات  اأجنحة  اأوباما 
الذي كان �صيا�صيًا في عيون االآباء �صار نقطة انطالق من اأجل بناء 
نموذج اآخر، �صيجعل من كوبا دولة ديموقراطية خالية من تقاليدها 

القديمة.

اأن��ي محمّي  طبعًا؛ اأن اأعي�ض في فرن�صا يعني  رحيمي:  عتيق 
بقانون هذا البلد الم�صيف. اأ�صتطيع، اإذًا، اأن اأ�صائل اأخالق بلدي 
النظاَمين  ونفاق  الن�صاء  و�صع  وبالتحديد  اأكبر،  بحّرية  االأ�صلي 
لي  ت�صمح  الفرن�صية  اللغة  اأن  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة  وال�صيا�صي.  الديني 
بالحديث بحّرية اأكبر. فلو كتبت بلغتي االأّم لمور�صت عليَّ الرقابة. 
لقد �صمحت لي الفرن�صية با�صتعمال لغة اأكثر جراأة بوا�صطة ق�صائد 
الديكتاتورية  ظلِّ  في  ول��دت  ني،  يخ�صّ ما  في  وجريئة.  اإيروتيكية 
وكان من الم�صتحيل عليَّ التعبير بو�صوح عن الرغبات اأو العالقات 

الجن�صية. لغتي االأم تفر�ض عليَّ حدودًا وتابوهات.

الم�صرحي وجدي معو�ض:  الكاتب  يقول  ليتيرير:  ماغازين 
تبقى  فاللغة واالإيقاع والعقل  ا�صتعملُت كلمات فرن�صية،  لو  »حتى 

كّلها عربية«. ماذا تعليقكم؟

مانيت: لديَّ �صرط، وهو اأني عندما اأكتب بالفرن�صية  اإدوارد 
مة  عليَّ اأن اأفّكر واأحلم بها. اإنما رغمًا عّني، اأ�صتعمل الفرن�صية مطعَّ

باإيقاع وكلمات تاأتي من االإ�صبانية واالإيطالية والبرتغالية...

عتيق رحيمي: عندما كنت اأكتب بالفار�صية لم تكن لديَّ الكتابة 
ق تركيبًا  نف�صها كما هو الحال لدى الكّتاب االأفغان؛ الأني كنت اأطبِّ
دائمًا في  الفعل  ياأتي  الفار�صية،  االأم. مثاًل في  لغتي  فرن�صيًا على 
نهاية الجملة. عندما اأكتب بالفار�صية اأك�صر هذه البنية: اأ�صع الفعل 
الفار�صي  االأدب  �صحيح.  والعك�ض  و�صطها  اأو  الجملة  بداية  في 
عندما  االإيقاع.  وكذا  كثيرًا  القوافي  فيه  ُت�صتعمل  بامتياز  �صعري 
اأكتب بالفرن�صية يجب اأن يكون لديَّ اإيقاع للكلمات، لهذا غالبًا ما 
اأ�صتعمل المو�صيقى عندما اأكتب. في رواية »�صخرة ال�صبر« كنت 

اأن�صت اإلى �صوبيرت للح�صول على بنية للُجَمل وللرواية. 

الطاهر بن جلون: هذا المزج بين لغَتين هو ما يمنح خا�صية 
لالأدباء الذين يكتبون بالفرن�صية في الوقت الذي لي�صت الفرن�صية فيه 
لغتهم االأم. �صيء طبيعي: الأننا ن�صتحّم في نهَرين. هذان التّياران 
ح�صا�صية  نقل  نحاول  واأننا  �صيما  يغنياننا؛  بل  ين  متناق�صَ لي�صا 
الطفولة اإلى هذه اللغة. فكاتب اأ�صاع في الطريق طفولته، هو كاتب 

اأ�صاع الكثير...
ترجمة: م�شطفى بدوي

رفيعة،  اأدبية  مناق�صة  ليتيرير«  »ماغازين  مجلة  نظمت 
ان؟( لمقاربة  دعت اإليها كّتابًا مهاجرين اأو منفيين )�صيَّ
لت  تكفَّ وقد  والمنفى«.  الهجرة  بين  »الكتابة  مو�صوع 
اأدي��ب��ًا  خم�صين  ت�صّم  اأنطولوجيا  بطبع  ال��ه��ج��رة«  ت��اري��خ  »مدينة 
»اأودي�����ص��ات  ع��ن��وان  تحت  الهجرة؛  ح��ول  اآراءه����م  فيها  يعر�صون 
اأن��دري ماكين،  اآدام،  اأوليفيي  الذكر:  جديدة«. �صّمت على �صبيل 
بن  الطاهر  كري�صتوف،  اأغ��وت��ا  �صانج،  فران�صوا  بنجيجي،  يمينة 

جّلون، اإدواردو مانيت، عتيق رحيمي... اإلخ.
وفي هذه المناق�صة، ي�صتعر�ض ثالثة من هوؤالء الذين تجمعهم جائزة 
المنفى  في  وتجاربهم  كتاباتهم  من  انطالقًا  اآراءه���م  »الغونكور« 
الباري�صي، وهوؤالء هم: الكاتب والمخرج االأفغاني عتيق رحيمي، 
مانيت،  اإدواردو  الكوبي  والمخرج  الم�صرحي  والكاتب  الروائي 

الروائي والكاتب المغربي الطاهر بن جّلون.
رة من حيث الكمِّ العددي، اإال  قد تكون االأنطولوجيا المذكورة مق�صِّ
اأن ما قاله الم�صرف عليها، مانيت، قد يغفر لها هذا »التق�صير«؛ ما 
دام »هناك منفّيون اأو مهاجرون بعدد حّبات الرمل على ال�صاطئ«!

ماغازين ليتيرير: كل منكم عّبر عن المنفى بطريقته الخا�صة.
لت تجاربكم الفردية نظرتكم بخ�صو�ض هذا المو�صوع؟ كيف �صكَّ

عتيق رحيمي: با�صتمرار، اأروي الحكاية نف�صها لتعريف المنفى 
انطالقًا من �صخ�صية ن�صر الدين الخرافية في ثقافتنا )االأفغانية(: 
»ذات م�صاء راأى رجٌل ن�صر الدين وهو يبحث عن مفاتيح بيته تحت 
�صوء حاملة م�صباح. بداأ الرجل بم�صاعدة ن�صر الدين اإال اأنه توّقف 
قائاًل: هل اأ�صعت المفاتيح هنا؟ فقال ن�صر الدين: ال، بل اأ�صعت 
المفاتيح بالقرب من بيتي! ف�صاأله الرجل: لكن لماذا تبحث عنها هنا 

اإذًا؟ فاأجابه ن�صر الدين: الأنه ال يوجد �صوء هناك«!
د ب�صكل جّيد المنفى. لقد غرقت بالدي في اأعمال  هذه الحكاية تحدِّ
اخترت  لذا،  وحرّيتي.  هوّيتي  مفاتيح  اأ�صعت  اإذًا  وهناك  الرعب، 
طريق المنفى كي اأ�صتعيد تلك المفاتيح. فاالأدب ي�صمح لي با�صتعادة 
المفتاح وخلقه من جديد في مخّيلتي. اإنه باالأحرى ال�صبب الذي من 
اأجله بداأت اأكتب بالفار�صية، بحيث �صنحت لي لغتي االأ�صلية بخلق 

رابط بين بالدي وجذوري ونف�صي.

مو�صومة  حياته  محّمد  النبي  وج��د  لقد  جلون:  بن  الطاهر 
بالمنفى. ففي مّكة كان م�صطهدًا من قبائل لم توؤمن بر�صالته. اإذًا، 

ن التقويم القمري  كان عليه اأن يهاجر نحو المدينة، هناك حيث د�صَّ
�صمح  الرحيل  وه��ذا  المنفى،  مع  الم�صلمون  ول��د  لقد  االإ�صالمي. 
اأ�صحاب  اإلى  بالن�صبة  ور�صالته.  وحياته  اأ�صحابه  باإنقاذ  للر�صول 

�ض. الثقافة االإ�صالمية الهجرة لديها منذ البدء معنى مقدَّ

، اأنا منفّي اأبدّي. ُولدُت في كوبا  اإدواردو مانيت: بالن�صبة اإليَّ
ين، وخالل طفولتي كّلها كنت محاطًا باإ�صبانيين  من اأبَوين اإ�صبانيَّ
نو�صتالجيين غادروا بالدهم خالل الحرب االأهلية. هذه الو�صعية 
دت من طريق تعاي�ض لغَتين في محيطي: االإ�صبانية الكال�صية  تج�صَّ
والكوبية. اإذًا،  كنت منفيًا في بلدي االأ�صلي اأ�صا�صًا، بعدها غادرت 
والثانية  باتي�صتا،  الديكتاتور  ب�صبب  االأول��ى  باري�ض:  نحو  َتين  مرَّ
، كّلنا منفّيون، لكن  اإل��يَّ ب�صبب عدم اتفاقي مع كا�صترو. بالن�صبة 

بدرجات مختلفة.

با�صتعادة  لكم  الكتابة  �صمحت  لقد  اإذًا،  ليتيرير:  ماغازين 
اأوطانكم ال�صائعة. لكن بالمقابل كيف اأغنى المنفى كتابتكم؟

اإدواردو مانيت: عندما اخترُت باري�ض منفى، تركت في الوقت 
نف�صه بلدي واأّمي. كانت روايتي الحقيقية االأولى اإهداء اإلى اأّمي وهي 
ل  ق. هذه الحكاية كانت تمثِّ امراأة جميلة جدًا واأ�صيلة ب�صكل ال ي�صدَّ
اأوا�صل تطوير  اك، واأنا  باأّمي واأّمتي. ومذَّ الفعلي  ات�صالي االأدبي 
اإلى كوبا، الأنه  اأ�صتطيع العودة  ب��االأدب وح��ده، الأني ال  هذا االإرث 
لي�ض لديَّ جواز �صفر وال تاأ�صيرة دخول اإليها. فعاًل المنفى جارح!

الطاهر بن جلون: يهتّم االأدب بالجراح قبل اهتمامه بال�صعادة. 
اإن تاريخ الهجرة هو مو�صوع يفر�ض ذاته على كاتب مثلي ياأتي من 
بلد حيث الكثير من النا�ض كان عليهم اأن يختاروا المنفى. بعدما 
عا�صرت مهاجرين لدى و�صولي اإلى باري�ض، فهمُت اأنهم محتاجون 
مت درو�صًا في محو االأّمية  اإلى اإي�صال اأ�صواتهم. في بداية 1970 قدَّ
لعّمال مغاربيين. في تلك المرحلة، لم نكن نتحّدث عن الهجرة كما هو 
الحال اليوم. لقد �صعرت اأن هوؤالء العّزاب يحملون حزنًا كبيرًا: ذلك 
الحزن الذي هو ال�صخ�صية االأ�صا�صية لكتابي االأخير »في البالد«. 
بالن�صبة اإلى رجل اأم�صى حياته با�صتقامة وكرامة، �صتكون �صدمة 
اأن يجد نف�صه متقاعدًا. وفي الوقت نف�صه، فاإن هذا الرجل يعترف 
غالبًا  اإن��ه �صخ�صية  واأنقذه.  ال��ذي �صاعده  البلد  بالجميل نحو هذا 
كانت محتاجة  ال�صريحة  المهاجرين، وهذه  اأو�صاط  في  نجدها  ما 

اإلى اأن نحكي عنها. فاالأدب ي�صمح للمجتمع اأن يدخل في حميمية 
ون دون اأن نعرف م�صاعرهم وال  هوؤالء االأ�صخا�ض الذين نراهم يمرُّ

انفعاالتهم وال معاناتهم. االأدب و�صيط بين حقيقة ما ومجتمع ما.

عتيق رحيمي: النو�صتالجيا هي داء المنفى، فالمهاجر يحافظ 
على عالقة الجرح والقطيعة مع اأر�صه االأ�صلية، مع لغته وثقافته. 
هذه  ع�صت  اأر���ص��ه.  اإذًا،  تغدو،  التي  هي  البي�صاء  ال�صفحة  ه��ذه 
التجربة ب�صكل ملمو�ض عندما غادرُت اأفغان�صتان عام 1984. بعد 
ت�صعة اأيام من الم�صي توّقفنا في الحدود االأفغانية  - الباك�صتانية، 
راأينا  االأ�صلية.  اأر�صنا  اأخيرة على  نلقي نظرة  ب كي  المهرِّ اأوقفنا 
الحدود كانت هنالك  االآخ��ر من  الجانب  اآث��ار خطانا، وفي  وراءن��ا 
ال�صحراء والثلج النقّي، �صاعتئذ، قلت لنف�صي: »هذا هو م�صتقبلك. 
، كانت  هناك، وعليك اأن تمالأ هذه ال�صفحة البي�صاء!«. بالن�صبة اإليَّ
التي  الم�صافة  البي�صاء بف�صل  لتعبئة هذه ال�صفحة  الكتابة و�صيلة 
االأ�صلي،  بلدي  اإل��ى  نظرتي  المنفى  ر  غيَّ لقد  ب��الدي.  اإزاء  اأخذتها 
اإلى  بالنظر  لي  �صمحت  اأخ���رى،  اآداب  اأخ���رى،  ثقافة  مع  فالعالقة 

اأفغان�صتان بعين جديدة.

اأثر على  اأفغان�صتان  اإلى  هل كان للعودة  ليتيرير:  ماغازين 
طريقتك في الكتابة؟

 ،2002 �صنة  اأفغان�صتان  اإل���ى  ع��ودت��ي  ح��ّت��ى  رحيمي:  عتيق 
كنت اأكتب بالفار�صية. بعد هذه العودة لم اأعد قادرًا على اإتمام ما 
ِح هذا الجرح  با�صرت به بالفار�صية، وبداأت اأكتب بالفرن�صية. لم يمَّ
بف�صل  اأخ���رى  بطريقة  بلدي  اإل��ى  اأنظر  االآن  لكني  النو�صتالجي، 

الفرن�صية.

ر ميالن كونديرا في كتابه االأخير باألم  الطاهر بن جلون: ُيذكِّ
كافكا الذي كان عليه اأن يختار المنفى في اللغة االألمانية، في الوقت 
الذي كان فيه ت�صيكيًا. عندما غادر كونديرا ت�صيكو�صلوفاكيا بداأ 
ئ، من  يكتب بالفرن�صية. هذه اللغة الجديدة �صارت نوعًا من المهدِّ
االإنقاذ، من )حميمية( العائلة التي ن�صتعيدها، الأنه وهو خارج البالد 
ر ويتحّدث بلغة لي�صت لغة بالده. بالن�صبة  كان محتاجًا اإلى اأن يعبِّ
ر عنها بالفرن�صية  ، هذه اللغة �صارت مالَذ الجراحات التي اأعبِّ اإليَّ

ب�صكل اأف�صل من العربية.
ف��ي �صحبة  ال��ح��ظ  ل���ديَّ  ك��ان   1950 ال��ع��ام  مانيت:  اإدواردو 

I                    
اأكتُبها  نثٍر طويلٍة على ذراعي  كق�صيدِة 

حي فال تمَّ
كق�صيدٍة/ األٍم، اأجرجُرها

حا�صَر اليد

II
ماوؤُه غوٌر

بئُرِك ماوؤها غوٌر
واأنا الأحفَر الوجَد

في يدي ورٌد
واأ�صابع واأد

III
متالٌف اأيها الح�صُن

الُملقي على القلب و�صائَدُه
الُمرخي راأ�َصه على �صفحِة الروح

متالٌف
اأيها الموُج القمريٌّ ال�صفات.

اآزاد ا�صكندر
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ــال الآتـــــي في  ــق ــم ــر ال ــ�ــص ُن
»الملحق« )25/ 1/ 2004(، 
وبمنا�صبة حديثنا عن م�صائب 
التحاد و�صحافتنا الر�صمية اأُعيد ن�صره 

تعميماً للفائدة )وال�صحك(.

واجعل  االأ����ص���رار،  بال�صهاينة  اخ�صف  رّب  »ي��ا 
�صرعهم،  �ض  يبِّ اللهم  �صف�صفًا.  ق��اع��ًا  منازلهم 
ن�صلهم...  واقطع  االأمريكان،  مع  �صملهم  ت  و�صتِّ
لي�صت  الكلمات  يا رّب«. هذه  يا رّب...  يا رّب... 
ُيلقيها على النا�ض في خطبة جمعة،  الإم��ام جامع 
رت  ولي�صت لعجوز فل�صطينية فقدت اأبناءها وُهجِّ
بب�صاطة وخ��ج��ل، مقطع من  اإن��ه��ا،  دي��اره��ا.  م��ن 
زاوي��ة  ف��ي  »ت�صرين«  ج��ري��دة  ن�صرته  بديع  مقال 
�صقور،  بديع  ُي��دع��ى  ل���»ك��ات��ب«  ثقافية«  »اأوراق 
وقد تعجبون اإذا علمتم اأن تاريخ هذا المقال هو 
اأقوم  �صنة!  من  اأكثر  قبل  اأي   ،2002  /12  /31
به،  المقاالت واالحتفاظ  المهم من  باأر�صفة  ع��ادًة 
ولكم اأن تعرفوا، اإذًا، ما اأهمية مقال كهذا وغيره 
الكثير في �صحافتنا الثقافية الر�صمية، الأحتفظ به 
ت �صملهم،  في اأر�صيفي. »اللهم يّب�ض �صرعم، و�صتِّ

عيونهم«  »وافقاأ  اإ�صافة:  وعلينا  ن�صلهم«،  واقطع 
كي ال يقراأوا ما تن�صره �صحافتنا... يا رّب... يا 

رب... يا رب.
***

ن�صرُت  الثقافي  »ال��ث��ورة«  اأع���داد ملحق  اأح��د  في 
ق�صيدًة اأتكّلم فيها بل�صان حال المتنّبي يقول اأحد 
اأ�صطرها: »�صاأقلُب كل العرو�ض بحرثي«. الرقابة 
العزيزة لم تفعل �صيئًا بق�صيدتي �صوى ا�صتبدال 
كلمة »العرو�ض« بكلمة »المروج«، فجاءت الجملة 
وهكذا  بحرثي«.  ال��م��روج  كل  »�صاأقلُب  ك��االآت��ي: 
ت��ح��ّول المتنّبي م��ن »ث��ائ��ر« ي���دّك ال��ع��رو���ض اإل��ى 
المراجعة  لدى  والمروج.  الحقول  يحرث  »ث��ور« 
واالحتجاج قيل لي: الوزن لم ينك�صر، ف�»مروج« 

على وزن »عرو�ض«: فعوُل.
***

ف��ي مقالة ب��ع��ن��وان »ال��ل��ف��ظ واالل��ت��ب��ا���ض ف��ي �صعر 
في جريدة  من�صورة  االأّي��وب��ي،  ليا�صين  الرافعي« 
»االأ�صبوع االأدبي« التي ُي�صدرها »اتحاد الكّتاب 
العرب«  )العدد 1424 تاريخ 13/ 12/ 2003(، 
الخطل  ا�صطياد  في  النقدية  »المهارة«  ُتده�صنا 
و�صاأقوم  الرافعي.  �صعر  في  االلتبا�ض  ومواطن 

هذه  بع�ض  باختيار  والت�صويق،  لالإطالة  بًا  تجنُّ
المهارات مع التعليق عليها كاالآتي:

ب�صاهرة  ال��دج��ى  »ورم���ي���ُت  الرافعي:  بيت 
الليل/ تفي�ض الدموع وجدًا وحزنا«.

اأج���د راب��ط��ًا بين عي�ض  »ل��م  الناقد:  تعليق 
المراأة ال�صاهرة وموت ال�صاعر، كّل في اتجاه«!

تعليقي: الرافعي طبعًا يق�صد ب�»�صاهرة الليل« 
العيَن ولي�ض المراأة ال�صاهرة!

بيت الرافعي: »والله لو عقَل ال�صرق/ الختفت 
عنه �صم�ُصْه«.

تعليق الناقد: »في البيت غمو�ض والتبا�ض، 
ال�صرُق  ا�صتخدم  اإذا  ال�صم�ض  تختفي  كيف  اإذ 
عنه  اختفت  م��ا  ال��ك��الم:  ي��ك��ون  اأن  ب��ّد  عقله؟ وال 
�صم�صه، عو�صًا عن: الختفت. وما اأبعد الفرق في 

الق�صد«!
تعليقي: اأراد الرافعي القول اإن �صم�ض ال�صرق، 

اأي �صحره، تكمن في جنونه وال واقعّيته.
بيت الرافعي: »علمُت من الثدي ما ُت�صمريَن/ 

فقد وقَف الثدُي حتى اأ�صارا«.
تعليق الناقد: »نحن في حيرة ووجوم، اأّي 
اإ�صارة اأر�صلها وقوُف الثدي؟ وما عالقة الوقوف 

باالإ�صارة؟!«.
ال��ث��دي حتى  ل��ق��د »وق����َف  ب��ال��ف��ع��ل،  تعليقي: 

اأ�صارا«!!
بيت الرافعي: »قد نال من الع�صق اأطماَعه/ من 

ناَل بعد الكيمياء الغنى«.
تعليق الناقد: »احتبا�ض النظر في اإقحام كلمة 
هي عنوان لعلم قائم بذاته: الكيمياء. اأين نحن من 

الكيمياء؟ ناهيك بالغنى المتعلِّق بالكيمياء!!«.
تعليقي: طبعًا الكيمياء، اأو الخيمياء كما كانت 
المادة  واكت�صاف  الذهب،  اختراع  علم  ى،  ُت�صمَّ
التي يمكن تحويلها اإلى »االأ�صد االأحمر« اأي مادة 
القديمة، ومن هنا عالقة  الكيمياء  لغة  الذهب في 

الكيمياء بالغنى.
و�صتطول االأمثلة في هذه الدرا�صة »البارعة«، وال 
اأبالغ اإذا قلت اإن جملة �صحيحة فيها ال اأجد، اللهم 
�صوى قول الكاتب: »اأ�صئلة يطرحها القارئ ليرى 
منفذًا اأو عذرًا فال يجد«. والم�صكلة اأنها من�صورة 
االأدب��ي«، لكن  ا�صم »االأ�صبوع  في جريدة تحمل 
»اأ�صبوعًا«  للمّيت  نقيم  ب��الدن��ا،  في  اأن��ن��ا،  وحيث 
ل فيه التعازي، ن�صتطيع اأن نفهم معنى ت�صمية  نتقبَّ

هذه الجريدة: »االأ�صبوع االأدبي«.

م. �س. د

ثمة الكثير من التيمات التي ين�صج على منوالها ال�صاعر 
ال��ذات  اأبجدية  ترتيب  لُيعيد  الطّيب  ط��ارق  ال�صوداني 
المن�صطرة بين مكاَنين وزماَنين مختلَفين دون جدوى، 
في مجموعته ال�صعرية  الجديدة »بعنا االأر�ض وفرحنا بالغبار« )دار 

الغاوون(.
�صة للعبارة ال�صعرية لدى الطّيب، فاإن  واإذ ياأتي ال�صرد ك�صمة موؤ�صِّ
التحديق عميقًا في النثر المح�ض ال يجعل من تلك ال�صردية �صردية 
مجزوءة التقنية لجهة التوظيف ال�صعري فح�صب، بل كذلك ت�صتوي 
انعكا�صًا جماليًا لحياة معا�صرة توازي ذلك النثر الكثيف في عبارته 
ال�صعرية. بين اإح�صا�َصين غائَمين بحياة واحدة، يكتب طارق الطّيب 
ح�صا�صية  على  يلتّف  حين  االن�صطار.  ذل��ك  يلحم  ما  ليختبر  ه  ن�صّ
الفقد بروؤية اإن�صانية تحاول با�صتمرار رّد االإح�صا�ض  باالغتراب اإلى 
ف من األم الفقد. ثمة نزوع  عالقة كونية عابرة للزمان والمكان ُتخفِّ
ب  لتوحيد االإح�صا�ض بالزمن والمكان الكوني كاإ�صقاط لحالة تتجنَّ
مواجهة الذات الم�صطورة بالحنين وخ�صو�صية المكان. لهذا تاأتي 
مفردات العالم ال�صعري للطّيب  مجازا لحالة كونية واختبارًا عموميًا 

لخ�صو�صية االأ�صياء. 
تها رمادية مهترئة/ ي�صقط منها  »ال�صيرُك من�صوٌب بعناية/ خيمة ُقبَّ

ق...«. المطر/ �صوٌء �صاحٌب/ جمهوٌر خامٌل ُي�صفِّ
بعنوان  المجموعة  في  ق�صيدة جميلة  )ولل�صاعر  العبث  ت�صفير  اإن 
في  بعناية  المر�صومة  ال�صور  خلفيات  في  كونية  كحالة  »عبث«( 
م��ن ذلك  اأن تجعل  ت��ح��اول  ن�ض »���ص��ي��رك«، ه��و تعبير ع��ن ح��ال��ة 
المجاز مهربًا لمواجهة االقتالع الذي يختبر ال�صاعر وطاأته حين 
ي�صعر بخ�صو�صية المكان في غربته. فتخ�صي�ض المكان الراهن 
ي�صتدعي حنينًا اإلى مكان اآخر يعك�ض بح�صوره حالة م�صتمّرة من 
العبث وروؤية  ل�صعرية  فال�صيرك هنا مجاز كونّي  ال��ذات.  ان�صطار 

مكانّية م�صّغرة لعالم كبير:
في  تذكرتي  ع��ن  �صاأَلني   /... المنظر/  عجيُب  �صخ�ٌض  »دخ���َل 
ا اأظهرُتها/ �صرخ: »اأنَت تجل�ض في المكان الخطاأ!«/  غ�صب/ لمَّ
�صوى  مجل�صي  من  اأَر  لم  عمود/  خلف  واأجل�صني  خلَفه  رني  �َصيَّ

الحمار/ في ُركنه البعيد ما زال ينُفر في ملل«.
يختبر ال�صاعر  �صوته وراء طيف م�صطور فهو يخلط بين ال�صمائر 
طريقة  وه��ي  الما�صي.  بعين  الحا�صر  ل��روؤي��ة  م��ا  م�صافة  لير�صم 
لل�صاعر ت�صتجيب اإلى اإح�صا�ض ُم�صمر ي�صمح الختالط ال�صوَتين 
اأن يكونا �صوتًا واح��دًا. لكن تلك الطريقة اإذ تنطوي على �صورة 
اأخرى من �صور الرغبة لتجاوز الكينونة المن�صطرة ت�صبح بذاتها 

تاأوياًل مجازيًا فح�صب؛ في ما تظّل مفاعيلها في الواقع بادية عبر 
تلك العبارات التي ت�صير اإلى ذلك الواقع. 

»خرجُت عن ب�صاِط ظلِّه/ خل�صًة/ ل�صَعْتني ال�صم�ُض/ ُعدُت/ :/ :/ 
ي في مدِّ الطريق/ وَمن نقابل/  ا حرفُت/ كنُت اأرى ما اأخفاُه/ عنِّ لمَّ
اأدرُك  يدعني  لم  كالمه/  ح�صو  رغ��م  يذكره/  لم  ما  اأ�صمع  �صرُت 

�صم�صي/ زمانًا« )ق�صيدة »اأ�صير في ظّل«(.
كالتقطيع  ال�صابع  ال��ف��ن  تقنيات  م��ن  بالعديد  ال��ط��ّي��ب  وي�صتعين 
توازي �صعرية  وال�صورة عبر فجوات خيالية، وعوالم �صوريالية، 
�صلة. لكنه حين ي�صفر تلك  المجاز الكوني باأ�صئلة م�صابهة ومعاٍن متَّ
اأخ��رى كاالأحالم  يتاخم عوالَم  ال�صعري  ه  ن�صّ الكونية في  التيمات 
والطفولة ليجعل منها حيلة اأخرى لترحيل رهق الحا�صر وحيثيات 
يتاأّتى فقط من  فالرهق هنا ال  المجازات.  تلك  اإلى  القا�صية  الواقع 
ل الميتافيزيقا، بل كذلك من تاريخ �صخ�صي ُمقتلع، ومكان بعيد  تاأمُّ
عن �صماء ال�صاعر االأول��ى، ف�صاًل عن تقاطع كبير لحالة ت�صتقطب 

ذاكرَتين وثقافَتين في ذات واحدة. 
»لما راأيُتها/ في الحلم/ ترتجف/ تدخُل م�صامي

عارية/ وبحرف هاء الب�صة/ ناديُت ج�صدي/ اأودعته تحت اأجفانها/ 
يًا لها ُحلمًا طوياًل«. ُمتمنِّ

تقطيع  ال�صاعر  ي�صتثمر  م�صلم«  النمل  »هل  الطريفة  ق�صيدته  وفي 
الزمن لتاأويل المعنى الميتافيزيقي بالرجوع اإلى طفولة باكرة حين 

ت�صيع منه اإجابات االأ�صئلة  عند ال�صحو من الحلم . فجاأة بعد 37 
الخم�صة  الحلم  اأ�صئلة  مع  منه  �صاع  مفتر�صًا  �صوؤااًل  يتذّكر  عامًا 

عندما ا�صتيقظ على حْجر اأّمه وهو طفل:
رُت �صوؤااًل من تلك  »..  ..  ../ اليوم/ بعد �صبعة وثالثين عامًا/ تذكَّ
التي �صاعت في الطريق/ يوَمها اأردُت اأن اأ�صاأل اأّمي:/ »هل النمُل 

م�صلم«؟«.
تذييل ق�صائد المجموعة بعالمات مكانية )مناطق من النم�صا غالبًا( 
ر با�صتمرار اإلى داللة المكان على  ياأتي كعالمة ترقيم م�صافة لتوؤ�صِّ
روح الق�صيدة. فق�صائد طارق الطّيب لها عالقة مفتاحية بالمكان، 
لة  ولهذا فاإن تحديد المكان في تذييل نهايات الق�صائد بطريقة مف�صّ
فالق�صائد  للن�صو�ض.  المح�صة  المكانية  ال��دالل��ة  يتجاوز  تعبير 
تنو�ض با�صتمرار في مفارقة المكان الذي ياأتي كتيمة مركزية حتى 

ر تمامًا عن حالة االغتراب. في عنوان المجموعة المعبِّ
في �صعرية طارق الطّيب �صمات حلمّية ت�صتغل على التبديل المجازي 
بين الح�ّصي والمعنوي للنفاذ بحثًا عن التجريب والتجريد في م�صاحة 
وا�صعة من التعبير ت�صّف اأحيانًا عن ت�صوير اآ�صر لحاالت اإن�صانية 
ال�صعرية في  الحاالت من وهج  تلك  ف  بال�صعر، فيما تخفِّ م�صغولة 

بع�ض الق�صائد.
بين  يف�صل  التي  المجموعة  الطّيب عبر هذه  ا�صتطاع طارق  ولقد 
بع�ض ن�صو�صها اأكثر من عقد ون�صف اختبار معنى الغربة كحالة 
المن�صطرة  ال���ذات  عبر  لت�صل  و�صوته  �صورته  تتجاوز  مركبة 
لكن  والم�صتقبل.  الحا�صر  في  المنعك�صة   الما�صي  اأطياف  اإل��ى 
انعكا�صها ذاك ال ياأتي كذكرى بل كذلك ياأتي لتوجيه �صورة الذات 
ة تكت�صب تاأكيدها في الحا�صر من ذلك الما�صي المختزن  اإلى ُهويَّ
في �صور  العائلة، و�صور الجّدة وغيرها من اأ�صياء الما�صي التي 

تحفظ الكينونة.
اأما الحا�صر فرّبما كان بمثابة هاوية يتاأّمل ال�صاعر م�صيره فيها 
فالحالليف  الحالليف«.  »هاوية  ق�صيدته  في  الم�صطور  طيفه  مع 
في  ت�صخر  ما هي  في  القا�صي  لم�صيرها  ترتهن  هنا  )الخنازير( 

نومها دون اأن تعرف بذلك الم�صير:
��ة/ غائ�ٌض مع  ق��مَّ ت��َر  ل��م  ال��ه��اوي��َة واأن���َت  لنا  اأن ت�صَف  ل��ك  »كيف 
دون  وتهبط  ت��دري  اأن  دون  ت�صَعد  الكالأ/  وادي  في  الحالليِف 
اإن  اأدراك  م��ن   /... ك/  ي��ُج��رُّ وخطُمك  ال��ك��الأ  على  عيُنك  �َصَبب/ 
الم�صقوقة؟/  االأع��ن��اق  من  يخرُج  ال�صخيَر  واأن  مذبح/  في  كنَت 
ل/ وتتج�ّصاأ َو�ْصَط  ح بميزة هذا الكر�ض المتهدِّ من اأدراك/ لتتبجَّ

حديِثك الالهِث الاّلهي؟«.

محمد جميل اأحمد 
كاريكاتور 
يا�صر اأحمد.

نعا�ض 
.» »ت�صبحين عليَّ

القبلة
كالم ج�صَدين
في ما بينهما.

ج�صد 
ال اأقّل و ال اأكثر.

ليل 
اأيها العالم ال تقاطعني.

�صاحة بعد منت�صف الليل
رجل وامراأة 

وهواء يرتجف 
كعد�صة م�صّور في �صاحة 

المعركة.
محمد ال�صعدي

ة اأخرى... َظَهَر مرَّ
مواكبًا الحدث

ف�����ي ت�������ص���ج���ي���ل م���رئ���ي 
ع... متقطِّ

بال اأعوان وال حّرا�ض وال عمامة
بت�صوي�ض مق�صود 

وخلل فّني في الكاميرا...
لم يعد هناك اعترا�ض وا�صح 

وال �صوؤال وا�صح...

االأ�صياء ذاتها التي نقولها )نحن(!
ولكن بهدوء وفنجان قهوة و�صيجارة 
م���ّرت على  ال��ت��ي  نف�صها  ال��ت��ح��ّوالت 

مراأى من العالم 
ف��ي �صحيفة  خ��ب��رًا  ه��ي  وبقيت كما 

االأم�ض!

ة اأخرى... ظهر مرَّ
»اأ�صد  النا�ض  من  واح��د  عليه  اأطلق 

العرب«
بينما �صتمته مجموعة اأخرى 
وكانوا متاأّكدين من اأقوالهم!

غام�صًا  كالمًا  لزوجها  ام��راأة  قالت 
عن الم�صتقبل 

من  االأخير  المقطع  ر  تتذكَّ وم�صت 
»Doghouse« فيلم

ع البع�ض اأنه لم يكن هو  بينما توقَّ
واإنما �صخ�ض اآخر 

له ال�صمات نف�صها والتكوين والقدرة 
ع��ل��ى االخ���ت���ف���اء وال���ظ���ه���ور ح�صب 

المنا�صبة!
وموهبة ال�صجب!

ك��ث��ي��رة ه��ي االأ���ص��ي��اء ال��ت��ي تختفي 
وتظهر 

ال��ت��ي تختفي ول��ن  ك��ث��ي��رة االأ���ص��ي��اء 
تظهر...

تظهر  التي  االأ�صياء  منهما  واأ�صعب 
وال تختفي

...
 محمد خ�صر
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وعن  ال��رواي��ة«  ب�»ع�صر  ُع��رف  ما  تجاذبات  عن  بعيدًا 
ونثر،  �صعر  بين  ي  الن�صّ االإب��داع  فنون  في  المفا�صلة 
فل�صفّية  �صيء  ك��ل  قبل  اإن��ه��ا  ه��ذا،  م��ن  اأب��ع��د  فالم�صاألة 
بمعنى جذر الخطاب االأدبي، منطلقه وغاياته كن�ض، ومن ثم عالقته 

الع�صوية بالكائن، بالوجود قبل اليومي وقبل التاأريخي.
وهنا ال بّد من الف�صل بين مفهوَمي ال�صعر والنثر فل�صفيًا ال �صكالنيًا 
اأ�صميه »خطرًا« في عملية  قبل الدخول بتحديد مفهوم ومكمن ما 
الكتابة اليوم، وال اأق�صد تحديدًا الكتابة العربية الأن مو�صوعي هذا 
يتجاوز م�صاألة اللغة، فاأّيًا كانت هذه االأداة الن�صّية فاإن �صارة الخطر 

هذه م�صتركة بين جميع اللغات.
اأق�صد بالف�صل الفل�صفي بين هذين العالَمين )النثر وال�صعر( الحدوَد 
اإلى ذلك برغ�صون في  العمودّية االأعمق الممتّدة بينهما، وقد تنّبه 
تحديده للفرق بين »الديمومة« و»الزمن« ذلك اأن مفهوم الديمومة 
اأي بما ير�صم �صل�صلة االأحداث  حدثّي/ حركّي، من وجهة نظره، 
حركة  وه��ي  والموت  ال��والدة  بين  والنهاية،  البداية  بين  المت�صلة 

محدودة لها اأول ولها اآخر.
اأّم��ا الزم�ن ف�هو ك�لٌّ متحّد »قبل - االآن - بعد«، وهو كتلٌة واحدة 
فيها  تبدو  متناٍه،  ال  اأوقيانو�ض  م��ن  ن��وٌع  محيطاني،  �صكل  ذات 
الديمومة كجزر عائمة تظهر برهة ثم تتال�صى وهي مرتبطة بحياة 
االأفراد، اأما الزمن فال عالقة له باالأفراد، ولهذا نجد في اللغة العربية 
عبارة ال قرين لها في الفرن�صية اأو االإنكليزية وهي »الدهر« فكاأن 
الزمن البرغ�صوني هو الدهر العربي والديمومة هي »الوقت« كما 
الفرن�صية  اأعلم في  هو متعارف عليه في لغتنا وال يوجد فرق كما 
في كلمة »Temps« فهي تعني زمن ووقت في اآٍن واحد، اأما كلمة 

»Durée« فتعني الديمومة.
ق ب�صكل وا�صح بين »الدهر« و»الوقت«، ولذا  لكن اللغة العربية تفرِّ
بين  الفرق  على  لالإ�صاءة  ين  العربيَّ الم�صطلَحين  هذين  �صاأ�صتعير 
بين  الفرق  فل�صفيًا  يف�ّصران  واللذين  الزمن  العالقة مع  نوَعين من 
با�صالر م�صتفيدًا من  ذلك غا�صتون  اإلى  التفت  والنثر كما  ال�صعر 
اأكثر  ب�صكل  با�صالر يدخل  اأن  لدى برغ�صون حيث  الزمن  مفهوم 
تف�صياًل من برغ�صون ليقول لنا بو�صوح اأن النثر هو »قرين الوقت« 

اأما ال�صعر فهو »قرين الدهر«.
ال يكتفي با�صالر بهذه االلتفاتة فهو يذهب اإلى اأبعد حيث اأن الوقت/ 
الديمومة بالن�صبة اإليه حركة حدثّية اأفقّية مرتبطة فل�صفّيًا بالجري 
وراء اأحداث الوقت، والتالحم مع حركته التي ت�صيطر على �صكل 
بكل  النثر  اأن  اأي  الكتابة...  عملية  في  والك�صف  والبحث  التفكير 

لديمومة  فل�صفيًا ظلٌّ  فنونه )ق�صة، رواي��ة، م�صرحية، خاطرة( هو 
اإلى النهاية باتجاه واحد  حٌد به، ما�ضٍ من البدء  الوقت مّت�صٌل متَّ

كنهر بين المنبع والم�صّب.
في  النثر  ف��ن��ون  ك��ل  ق���راءة   - المثال  �صبيل  على   - النا�ض  يحب 
القطار  في  ال�صير  حركتي  لت�صابك  ال��رواي��ة،  وخا�صة  القطارات، 

و�صير الزمن.
الكّلي،  بالزمن  هذه  عالقته  فاإن  فل�صفيًا  الدهر،  قرين  ال�صعر،  اأما 
تجعله يتحّرك ب�صكل عمودّي اعترا�صّي، ا�صتجوابّي لحركة الوقت 
االأفقية، حيث يذهب عموديًا وكاأنه بذلك يحاول اأن يعتر�ض حركة 
الديمومة والوقت، هذه الحركة المّتجهة حتمّيًا نحو الموت، وبهذا 
المعنى فاإن ال�صعر كجوهر، ولي�ض كمعنى، هو حالة احتجاج على 
الوقت  ال�صتجواب  يتحّرك  اأن��ه  على  فهمه  يمكن  هنا  وم��ن  الموت. 
الكلمات  داخلها  ت��دور  دهرّية  وجودية  لعبة  بالديمومة.  ولالإيقاع 
مثل النيوترونات في ج�صد الماّدة، تحّركها طاقة واحدة هي رف�ض 

الفناء.
تلك المعادلة الفل�صفية االأعمق بين ال�صعر والنثر، ولي�ض ما يحكى 
ع  عن ثرثرات الوزن والقافية وال�صطر المكتوب ب�صكل كامل والمقطَّ
في اأبيات، فكل ذلك من ثرثرات ال عالقة له بجوهر االختالف بين 

ال�صعر والنثر.
***

عرفت الح�صارة االإن�صانية نوَعين من الع�صور التاأريخية من حيث 
مفهوَمي ال�صعر والنثر كفل�صفة كما اأو�صحنا �صلفًا. فقد بداأ ال�صوؤال 
الكوني في الن�ض �صعرًا مع جلجام�ض وا�صتمرَّ ذلك عبر كل المالحم 
�صعريًا  االأول��ى  الع�صور  طيلة  الن�ض  وظ��ّل  الب�صرية  عرفتها  التي 

بالمعنى الوجودي الدهرّي الذي ي�صتجوب الديمومة والتاأريخ.
هيمنة  ال�صعري من خالل  الع�صر  هذا  العربي  التاأريخ  وقد عرف 
التاأريخ  و���ص��ار  وال��ق��ول  الكتابة  فنون  ك��ل  على  ال�صعري  الن�ض 
والجغرافيا والنحو وحتى الطّب ُيكتبون �صعرًا على �صكل األفّيات 

كما نعلم )األفّية ابن مالك في النحو، واألفية ابن �صينا في الطب(.
حتى الدين، الأن الن�ض القراآني هو ن�ض �صعري دهرّي في العمق. 
بل  الفن،  بهذا  الكتابة  بهيمنة  فقط  د  يتحدَّ ال  ال�صعري  الع�صر  اإن 
بطريقة التفكير المرتبطة كما اأو�صحنا بالزمن الكّلي/ الدهر وعدم 

الخ�صوع لمجرى الوقت ودورته وبدايته ونهايته.
من هنا يمكن القول اإن الح�صارة العربية في العمق ح�صارة �صعرية 
التعبيرّي على كل  بمنطقه وب�صكله  ال�صعري  الخطاب  فيها  �صيطر 
»ال�صجعي«  النثر  بدا ذلك جليًا في �صكل  المعارف والفنون، وقد 

الذي يحاول مما�صاة ال�صعر.
لكن الثورة ال�صناعية والمختبر والعلوم والتكنولوجيا كّلها قادت 
وب�صكل وا�صح عمليَة الن�ض االإن�صاني اإلى حدوده الزمنية المرتبطة 

بالديمومة/ الوقت بعيدًا عن دهرّيته.
ال�صناعي  الع�صر  م��ع  تما�صيًا  ج���اءت  رّب��م��ا  النثر  منطق  هيمنة 
للب�صرية  ق��ّدم  ال��ذي  ال��ذي في جوهره يعني الع�صر  والتكنولوجي 
اأكبر ن�صبة من الحلول الإ�صكاالتها اليومية والحياتية و�صّهل عالقتها 
بالوجود من خالل فّك اأ�صرار الماّدة وتطويعها بكل قدراتها لخدمة 

الب�صر. 
في  والحّل  والجواب  والحلول،  االأجوبة  ع�صر  هو  المعنى  وبهذا 

جوهَريهما نثر. اأما ال�صوؤال فيبقى �صعرًا.
القرن  في  »الروائي«  االنفجار  واأكثر جالًء عبر  اأكثر  االأم��ر  �صار 
كلمة  تحته  ت�صع  اأن  يمكن  نثر  كل  اليوم  اأ�صبح  المن�صرم، حتى 
اإذا اعتبرها النقد �صكاًل حديثًا. وهذا لي�ض  »رواي��ة«، وخ�صو�صًا 
مح�ض �صدفة الأن هيمنة الجواب قد فتحت الباب على م�صراَعيه 

لنثر العالم.
الن�ض  في  هائلة  رقعة  لتحتّل  اأميبّيًا  تطورت  التي  »ال��رواي��ة«  هذه 
االإن�صاني المكتوب اليوم هي مو�صوع ت�صاوؤلنا والتي نلمُح عبرها 

�صارة خطر في العملية االإبداعية.
اال�صتجوابي  ال�صوؤالّي،  الدهري/  الن�ض  تراجع  متاأتٍّ من  الخطر 
الكا�صف من خالل م�صبار اللغة/ ال�صعر الذي انخف�ض من�صوبه في 
محيط الكتابة االإن�صانية اليوم ليطغى من�صوب الديمومة/ الوقت/ 
االنح�صار  نوع من  على  الكتابة  في  ينطوي  ال��ذي  االأم��ر  الجواب، 
الك�صفّي واال�صتبطانّي لعالقة الكائن بالوجود، االإن�صان بالمجهول، 
والت�صاقًا  ت�صامحًا  اأكثر  عملية  لم�صلحة  بالدهر  ال�صغيرة  االأن��ا 
وبين  بينه  م�صالحة  اأكثر  ورّبما  وت��راب��ه،  الكائن  باأر�ض  وحنينًا 

المخاطر التي تحدق به في هذا الوادي االإن�صاني ال�صحيق.
هذا ال يعني اأن النثر اأو الرواية ال تطرح �صوؤااًل، لكّن »ف�صلجتها« 
كن�ض لي�صت ا�صتفهامّية وعالقتها بالكون تجعلها اأقرب اإلى الوقت 
منها اإلى الدهر، وهنا يكمن الفارق »الكينونّي« بين ال�صعر والنثر، 

بين اال�صتجواب والجواب.
قها العلم والتكنولوجيا اأخ�صى اأن  في غمرة االنت�صارات التي يحقِّ
الوجود  باأ�صرار  االإن�صان  ارتطام  ال�صوؤال في  الجواب على  يطغى 
وهو ما يظهر جليًا في النمو والتطّور الهائل الذي اأنجزته الرواية 
بحيث اأ�صبحت ت�صّكل اأكبر ن�صبة من الغالف الغازي لكوكب الن�ض 

في كل مكان اليوم.

»نحو عالم اأف�صل«. لم اأعد اأذكر تحديدًا اأين قراأت هذه الجملة. 
تزال  ال  كثيرة  اأ�صياء  كانت  حينما   - طفولتي  في  لمحُتها  رّبما 
تحتفظ ب�صحرها - على غالف خلفيٍّ لمجلة ما، رّبما راأيتها على 
مل�صق دعائي ل�»منظمة ال�صحة العالمية« )اليوني�صيف( عليه اأطفال مبت�صمون، 
ن�صرب منها كل �صباح  التي كنا  الكبيرة  »النيدو«  اأو حتى على علبة حليب 
قبل الذهاب اإلى المدر�صة، لكنها بقيت في مكان ما ولم ُتطَرد مع ما اأ�صقطته 
ال�صنوات من �صعارات - كلي�صيهات تعلق بنا في مرورنا نحو الغد كما تتم�ّصك 

النباتات ال�صوكية بتّنورة فاّلحة.
ب�صري  كجن�ض  بحاجتنا  العميق،  لكن  الواعي،  غير  الإح�صا�صي  بقيت  لعلها 
اإليها. بقيت رّبما الأنها الفكرة االأّم واإن اأتت ب�صكل جملة غير جّذابة على هذا 
النحو االأخرق. اأََولي�ض من اأجل هذا »العالم االأف�صل« قامت الفل�صفة واالأديان 

والعلوم والتجارة، بل وحتى الحروب؟
لكن فلنن�َض االآن اأنها اأكثر فكرة مطروقة، ولنطرح ال�صوؤال بتجّرد تام:

ك�يف نرى اليوم هذا »العالم االأف�صل« من منظار اأدبي اأو اإن�صاني اأو حياتي 
عام، وكلٌّ من موقعه وزاوية روؤيته؟ 

ُكُثرًا  العالم دفعت  راأ�صمالي في  اأكبر نظام  التي �صربت  االأزم��ة االقت�صادية 
من اقت�صاديين ومحللين ورجال اأعمال اإلى التفكير في حلول ممكنة، لكن لم 
ابته: »هاكم الطريق«. لي�ض الأننا نفتقر  يخرج علينا منّظر )مر�صد( ي�صير ب�صبَّ
اإلى اأنبياء في ع�صرنا الحالي - فما اأكثرهم! - لكن الأن العالم رّبما بلغ في 
ت�صّعبه نقطة الالتالقي. الأ�صرح فكرة الت�صّعب هذه اأكثر: الفردية التي كانت 
اإحدى قيم المجتمع الحديث ذهبت في جبروتها اإلى درجة تف�صيل ب�صر ُكُثر 
�صحبَة الحيوانات االأليفة على زيارة والدة ملقاة في اإحدى دور العجزة، العلم 
الذي كان قائمًا على مبداأ االإحاطة بكل �صيء حيث كان المتعّلم فيل�صوفًا وعالم 
فلك وريا�صيات وطبيبًا و... اأ�صبح متخ�ص�صًا ب�صكل تف�صيلي ممّل حتى اأنك 
قد تجد اخت�صا�صيًا في علم »الغطاء الخارجي لنواة مادة الكربون« مثاًل، حتى 

اأو حتى وطنيًا  قوميًا  اأو  ما  عالميًا في مرحلة  ال��ذي كان  ال�صيا�صي  االنتماء 
ة من  �ض!(. لعّل االن�صطار �صنَّ عاد االآن طائفيًا وملليًا وع�صائريًا )بئ�ض التخ�صُّ
�صنن الطبيعة منذ نظرية االنفجار الكوني، لعّله م�صلكنا الجبري، من الجذع 
حتى الغ�صن ثم الورقة. لكن اإن كان االأمر كذلك فلماذا اإذًا كل هذا الحنين 
اإلى »لّم ال�صمل« مّرة اأخرى؟ لماذا، واأكثر من اأي وقت م�صى، نحتاج نظريات 
وفل�صفات جديدة تعيد ترتيب كل هذا االنفال�ض الذي �صهدناه في ال�صنوات 
االأخيرة؟ نحتاج مارك�ض وكونت و�صارتر، اأو اأي نبّي حديث اآخر ليقول لنا 

باأن كل ما حدث و�صيحدث هو جزء من �صيٍء ما، منهٍج اأو �صيرورة ما...
�صيقول قائل وماذا عن ال�صعر ابن الال قانون؛ هل ين�صم اإلى دعوة القوننة 
الفكرية الجديدة هذه؟ اأعتقد، وقد اأكون مخطئة، اأن ال�صعر كان و�صيبقى ابن 
الال قانون ما دام القانون اأخرَق وغبيًا. �صيبقى ال�صعر والفن والثقافة ب�صكل 
النحو. لكن  ال�»نعم« فارغة وجوفاء على هذا  ال���»ال« ما دام��ت  عام في �صف 
الثقافة بح�صب فهمي المتوا�صع لي�صت »ال« نهائية ومطلقة، فاالأ�صل اأن تكون 
اأن تكون  يوميًا.  اأي�صًا موقفًا حياتيًا و�صلوكيًا  واإنما  موقفًا وجوديًا عميقًا، 
مثّقفًا يعني اأن تخترع دينك الخا�ض الذي ُيمليه عليك ثالوث العقل وال�صمير 
والعاطفة، من دون اأن تنتظر مكافاآت في ما بعد، اأن ت�صلك درب القيم واالأخالق  
د بعيدًا عن  �صة على الوعي ال الخوف - بقرار داخلي متجدِّ - طبعًا القيم الموؤ�صَّ

نظريات الخواء التي كانت �صرورية في مرحلة معّينة ولم تعد نافعة اليوم.
االقت�صاد ُيعيد النظر في نف�صه اليوم، محللون اأميركيون يدعون اإلى فل�صفة 
جديدة قائمة على تقديم الخطط الم�صتدامة على تلك الظرفية، اأي بكالم اآخر 
ة اأخرى، فهل نعيد النظر كمثّقفين عرب في  العودة اإلى »اأن�صنة« قيم ال�صوق مرَّ
�صلوكنا اأي�صًا؟ هل نكّف عن همجيتنا وحروبنا ال�صغيرة ومواقفنا الزئبقية 

المتحّركة على بارومتر المال من اأجل جيل ينتظر نخبة حقيقية؟
نعم، »نحو عالم اأف�صل«، و�صامحوا االإن�صاء في هذه العبارة التي كبرت معي 

دون اأن اأق�صد.

العام  تاأ�ّص�صت  �صعرية،  �صهرية، 
»م��وؤ���ص�����ص��ة  ل����دى  ت�����ص��در   ،2008
الموؤ�ص�صة  وهي  الثقافية«،  الغاوون 
ال��غ��اوون  »ن��ق��د«، دار  ل���: مجلة  االأم 
الغاوون  جمعية  وال��ت��وزي��ع،  للن�صر 
العالم ف��ي  العربي  ل���الأدب  للترويج 

رئي�صا التحرير
الدين �صرف  ماهر   � ع�ّصاف  زينب 

م�صت�صار التحرير
�صوقي عبد االأمير

الر�صوم والكاريكاتور
�صحر برهان

الإخراج الفّني
مايا �صالم

المدير الم�صوؤول: زينب ع�ّصاف
العالقات العاّمة: كارمن �صمعون
�صابا ج��ول��ي��ا  المالية:  الإدارة 
»الــغــاوون«: ر�صوم  اأر�صيف 
اأ���ص��ام��ة بعلبكي  � اأح���م���د  ال��ل��ه  ع��ب��د 

لوغو الغاوون
تقدمة من الفنان اإميل منعم

مكتب التحرير
ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة االأم���ي���رك���ي���ة � 
�صتريت  هينا   � ملفنديل   � مي�صيغين 
0013139089626 ت:   �  17953
 U.S.A: 17953 Hanna st
Melvindale MI 48122

مكتب الإدارة
ب:  ���������ض.   � ب������ي������روت   � ل����ب����ن����ان 
 5626  �  113 ال��������ح��������م��������را  

ت: 0096171573886

المرا�صالت
info@alghaoon.com

موقع »الغاوون« على ال�صبكة
www.alghaoon.com

ال�صتراك ال�صنوي
لبنان: 20 دوالرًا، الدول العربية: 50 
دوالرًا. اأوروبا واأميركا: 70 دوالرًا.

داعمون
�صليم ال�صحناوي

ف������ادي خ����ّي����اط � ح���ام���د ال��ع��ج��الن
ع��������ون ج���اب���ر  � ن�����دي�����م �����ص����وم����ط 

ف��ار���ض ع��دن��ان )اإ���ص��اف��ة اإل���ى اأف���راد 
لوا عدم ذكر اأ�صمائهم( داعمين ف�صّ
ات�����ص��ل  ل���م���ع���ا����ص���دة »ال�������غ�������اوون«   ■
ب���اأن  ع��ل��م��ًا   ،009613835106 ع��ل��ى 
دوالر.  200 ع  ل��ل��ت��ب��رُّ االأدن�������ى  ال���ح���ّد 

اأ�صطنع  ب��اأن��ن��ي ���ص��رت  ت�����ص��ّدق  ه��ل 
الكالم؟

كما اأر�صم عينًا بالما�صكارا
كما اأبت�صم لل�صم�ض الجديدة على الطريق ال�صريعة
جال�صة قرب اللغة اأتنحنُح وال �صبيل لبدء الحديث

لعّلها هي اأي�صًا بقيت هناك
***

الكلمات التي ال نقولها موجودة اأي�صًا

تنزلقان نحو  اإذ  البي�صاء وعيَنيك  االأ�صرعة  اإ�صاأل 
االأفق

اأ ماء اأم ابت�صامة كان �صيد النظرة؟
ل ثمة ان�صياب ما اأمامنا، م�صاحة للتاأمُّ
�صاأُ�صكنك هذه الجملة بعد حلول الليل

عندها على االأقل
لن يقتلني نوُر الظهيرة

***

رة بال�صاي االأخ�صر« ات معطَّ اأ�صميتها »ممرَّ
وكانت ق�صيدة

ة �صريعة جدًا اأو ق�صّ
فيها م�صيح �صغير

و�صنبلة نبتت قربه الأنه ناداها:
»يا مريم المجدلّية«!

لكنها �صاعت كما �صاع ذاك الم�صاء
بعدما بلَّل اأرجلنا برذاذه الخفيف.



ب��ح��ن��ظ��ل��ة وح���ن���ظ���ل���ة  �����ص����ج����ال  ال�����ح�����رب  واإن  دول  االأي������������ام  اإن  اأال   ...
اأبو �صفيان
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»ح�صن داود ويو�صف بّزي... من نخبة ُكّتابنا الذين َمو�صعهم تكري�ُصهم 
في القلب من م�صهدنا الثقافي المعا�صر لما لب�صماتهم الدامغة من لمعان 
الفت في المجالين االأدبي وال�صحافي على ال�صواء«، هذا الكالم ورد حرفيًا في 
ملحق »نوافذ« نف�صه الذي ُيديره ح�صن داود، وم�صاعده يو�صف بزي )نوافذ، 
اأّي �صيء تتكّون  المقالة المذكورة حملت عنوانًا يقول »من   !!)2010 اآب   15

الكتابة؟«، وكان اأولى بها اأن تحمل ا�صم: »من اأي �صيء تتكّون المهنّية«؟

الكنعاني  نعمان ماهر  العراقي  لل�صاعر  العراق«  لالأدباء والكّتاب في  العام  تعقيبًا على خبر نعي »االتحاد 
»�صاعر  االتحاد  ينعى  اأن  م�صتغربًا  النا�صري  ن�صيف  الم�صاك�ض  ال�صاعر  2009(، كتب  اآب   19 )اإي��الف، 
قاد�صية �صّدام« في الوقت الذي رف�ض فيه نعي ال�صاعر والكاتب يو�صف ال�صائغ »الأنه انحاز اإلى نظام �صدام ح�صين 

ح�صب قناعاته هو، فاعتبروه خائنًا ولي�ض مبدعًا عراقيًا«، خاتمًا التعليق بالقول: »م�صيبة ب�صرفي«.

رّدًا على ما اأوردته »الغاوون«، في عددها ال�صابق على 
هذه ال�صفحة، في ما يتعّلق بن�صر العديد من المواقع 
ماهر  الزميل  ا�صم  ع  و�صاط وو�صْ مبارك  ال�صاعر  مع  ح��وارًا 
�صرف الدين عليه كمحاور، جاءنا من ال�صاعر و�صاط تو�صيح 
ي�صرح فيه مالب�صات ما ح�صل، مبّينًا اأاّل يد له في ما ح�صل حقًا. 

وب�صبب �صيق الم�صاحة ُنورد النقاط االأبرز في التو�صيح:
»االإخوة الكرام في جريدة »الغاوون«،

فوجئُت بما ورَد تحت عنوان: »لماذا يا مبارك و�صاط؟«، في 
العدد 30 من »الغاوون«، الذي لم اأّطلع عليه اإال اليوم: 19- 8 
ر على االإنترنت، الأن الجريدة ال ت�صلنا  - 2010، اأي بعدما ُن�صِ
اإلى  ن�صبُت  اأني  المذكورة  الماّدة  يّدعي �صاحب  المغرب.  اإلى 
اأر�صلُت  اإج��راَء حوار معي، واأن��ي  الدين  ال�صاعر ماهر �صرف 
الحوار المزعوم اإلى موقع ما... واأنا لم اأر�صل اأبدًا اأّي حوار 
�صابه  ما  اأو  جريدة  اأو  الكتروني  موقع  اأي  اإل��ى  معي  اأُج���ري 

»لماذا  المق�صود من طرف �صاحب  الحوار  اأّن  )...( وفهمُت 
يا مبارك و�صاط« هو ذاك الذي كان قد اأج��راه معي، بالفعل، 
ار، ون�صَره هو في »النهار«  ال�صاعر المغربي عبد الرحيم الخ�صّ
 ،)2009 فبراير   9 عدد  في  ف��ّن«  فكر  »اأدب  )�صفحة  اللبنانية 
اأدرك��ُت هذا؟ الأّن  وقد كان مرا�صاًل ل�صفحتها الثقافية. كيف 
فيه:  ���ص��وؤااًل ورَد  قد ط��رح علّي، حقًا،  ك��ان  الرحيم  االأخ عبد 
المغربي...«  ال�صعر  »اأن��َت من �صعراء قالئل ينقذون ماء وجه 
كما  المغربي«،  ال�صعر  ماء وجه  اأنقذ  الذي  »ال�صاعر  )ولي�ض: 
يا مبارك و�صاط«(. وحقًا  »لماذا  العبارة، محّرفًة، في  وردْت 
ال�صاعر  عليه  ُي�صِرف  ال��ذي  ال�صعر«  »جهة  موقُع  الحواَر  َنقَل 
اأ�صفل  اإل��ى البيت«. وفي  قا�صم ح��ّداد، في باب »غريب يدخل 
ن�ض الحوار، اأ�صارت »جهة ال�صعر« اإلى الم�صدر الذي ا�صتقته 
منه: »النهار«... وقد وقع خطاأ في ما ن�صَرته »جهة ال�صعر« - 
فجعلت للحوار العنوان التالي: »ماهر �صرف الدين: ا�صتريُت 

بيتًا �صعريًا ولم يُعْد واردًا اأن اأمالئ نف�صي على الك�صل« )...( 
»جهة ال�صعر« اأ�صلحت الخطاأ وعالجت االإغفال الم�صار اإليهما 
اليوم. فاأنا كاتبُت ال�صاعر قا�صم حّداد باالأم�ض ب�صدد االأمَرين، 
فجاءتني منه ر�صالة اليوم )21 - 8 - 2010(، فيها عتاب رقيق 
لكوني لم اأُ�صعر »جهة ال�صعر« قبل االآن بكون ا�صم االأخ ال�صاعر 
الحوار  عنوان  في  ا�صمي  محّل  اأُِح���ّل  قد  الدين  �صرف  ماهر 
ال�صاعر  �صاغه  الخطاأين،  عن  اأرّق  اعتذار  وفيها  المذكور... 
ال��ودودة المعهودة )...( واإذا كان هنالك موقع  قا�صم بروحه 
اآخر قد نقل الحوار من »جهة ال�صعر« باأخطائه اأو زاد عليها، 
فال دخل لي طبعًا في االأمر، والحوار مو�صوُع »لماذا يا مبارك 
و�صاط؟« اأنجزه معي �صاعر مغربي معروف، هو عبد الرحيم 
الذي  الوحيد،  ال�صوري  ال�صاعر  اأن  كما  غيره.  ال  ار،  الخ�صّ
اأجرى معي حوارًا، هو، حّتى هذه اللحظة، ح�صين بن حمزة. 

وهذا اأق�صى الو�صوح«.

بعد نيله »جائزة القّذافي«، بات جابر ع�صفور وكيل الترويج وا�صتئجار 
الندوات والمعار�ض لتو�صيات الزعيم الليبي. وهذا ما فعله في معر�ض 
الفعاليات لندوة بعنوان »االأدب  ة االأ�صد في  للكتاب، حيث جعل ح�صّ دم�صق 
الليبي بعيون �صورّية«، وقد كتب را�صد عي�صى، مرا�صل »ال�صفير«، بو�صوح اأن 

ع�صفور هو من كان وراء الندوة وتقرير االأ�صماء واالأموال الالزمة لها.

مجلة »واوان«
نقدّية ر�شدّية ُيحرِّرها ال�شاحك ب�شبب

�صيف  ال�صاعر  ق��ال   ،)2010 )يوليو  »ن���زوى«  لمجلة  افتتاحيته  ف��ي 
تّيارات تزعم  المجاّلت  الذي ت�صّكل فيه  الزمن  الرحبي: »م�صى ذلك 
لهذا  �صببًا  نعرف  وال  وال��ت��اري��خ«.  االأدب  �صياق  في  مف�صلية  تغييرات  خلق 
الت�صاوؤم وَفوات الزمن... ناهيك بتعميِم ال�صديق الرحبي تجربته على الجميع.

بكل توا�صع، في حواره مع جريدة »المدى« العراقية )25 تّموز 2010(، 
جاءت اإجابات المخرج الم�صرحي العراقي هيثم عبد الرازق كاالآتي:

ما هو اأف�صل عمل م�صرحي؟
- م�صرحيتا »مر�ض ال�صرق ديموقراطي« و»الظالل« من اإخراجي!!

من هي اأف�صل ممثلة م�صرحية؟ 
- اإقبال نعيم )زوجتي(!!

ما هو اأف�صل �صيناريو م�صرحي؟
- ال�صيناريو الذي كتبُته ل�»مر�ض ال�صرق ديموقراطي«!!

د �صاعر العالقات العامة اأحمد ال�صهاوي في ن�صر خبر يف�صح �صيا�صة »الحّك المتبادل« التي ينتهجها.  لم يتردَّ
حيث يقول الخبر المن�صور في موقع »اليوم ال�صابع« )18 اآب 2010( اإن ال�صهاوي ي�صارك في »مهرجان 
ا�صتروجا المقدوني لل�صعر« بدعوة من ال�صاعر المقدوني ترايان بتروف�صكي بعدما »كان ال�صهاوي قد ا�صت�صاف 

بتروف�صكي في منت�صف مايو الما�صي، ونّظم له ندوة احتفالية في مكتبة حنين«!


